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16okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
16okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
17okt SRV De Draai: Kienen 
19okt Catharina Stichting: Archeologische vondsten en schilderi jen 
21okt Griepprikken De Vennen 1A 
23okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
23okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
23okt Waterland Workshop Collectief: Enneagram +  
23okt Vrouwen van Nu: Hulphonden voor gehandicapten 
23okt Kerkplein : de Roomtuintjes, een documentaire 
24okt St.DOB Ouderendag naar de Rijper Eilanden 
24okt SRV De Draai Klaverjassen, Rummikub en Scrabble 
25okt OUD PAPIER Havenrakkers 
26okt Broeker kerk: Het Amstelveens Symfonie Orkest 15.00 uur 
28okt Samen eten in Het Broeker Huis 
30okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
30okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
30okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
31okt SRV De Draai: Geen activiteiten 
  1nov Fanfare Zuiderwoude: Haloween uitvoering 
  1nov Lichtjes op het Havenrak t.g.v. Allerzielen 
 2nov Protestantse gemeente Broek: Oogstdienstgroet 
 3nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 3nov IJsclub jaarvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 6nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
 6nov DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
 6nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
 6nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov Spiritueel Café: Zelfcompassie 
 7nov SRV De Draai: Koersballen  
 8nov Broeker kerk: Inzameling voor Edukans 
 9nov Catharina Stichting: Kinderconcert 
 9nov Broeker kerk: Oecumenische dienst 
11nov Sint Maarten 
12nov 6minutenwaterland: Reanimatiecursus 
13nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13nov Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
13nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
20nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22nov Sinterklaasintocht 
25nov 6minutenwaterland: Herhalingscursus AED Burgers 
25nov Catharina Stichting: Catharina avond 

 
JAARLIJKSE GRIEPPRIKKEN 

Dinsdag 21 oktober van 15.00 tot 19.00 uur 

bij Huisartsenpraktijk S. Tedjoe, De Vennen 1A 
te Broek in Waterland 

DENKT U ERAAN DAT U DE UITNODIGING MEENEEMT. 
 

WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 
Lezing 'Enneagram & onze onbewuste drijfveren' op donderdag 23 
oktober 2014.  Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde 

rond 22.30 uur. I.v.m. lengte van de lezing, starten we stipt om 19.30 
uur. Locatie: Draai 33, 1151 CD Broek in Waterland. Kosten : € 20,- 

(ter plekke contant te voldoen).Deelname is op basis van inschrijving 
middels een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  

 
Lekkere Angolese/Portugese hapjes. Voor € 3,50 maak ik tien 

stukjes. Mijn telefoonnummer is 0685071591 en mijn naam is Mila 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN en SCHILDERIJEN  
Vondsten van de Archeologische werkgroep Waterland 

Schilderijen van Foppe van Dijk 

De feestelijke opening van de expositie in de Catharinakerk vindt plaats 
op zondag 19 oktober, aansluitend aan de kerkdienst, om 11.30 uur 
met een klein musicaal optreden van Otto Dethmers, De expositie 
wordt geopend door Bert  Schalkwijk, oud-wethouder voor cultuur in 

Waterland.  
De gecombineerde expositie van een aantal bodemvondsten van de 
Archeologische Werkgroep Waterland en de schilderijen van Foppe 

van Dijk is te bezoeken op zaterdag 18 en zondag 19 oktober en de 
daarop volgende vier weekenden van 12.00 uur tot 17.00 uur 

 
KERKPLEIN 

DE ROOMTUINTJES 
Het leven loopt zoals het loopt 

De Roomtuintjes is een documentaire over vijf jongens en een meisje. 
Allemaal geboren in 1990. De eerste jaren zaten ze samen op een 
crèche: De Roomtuintjes in Amsterdam Oost. Daarna ging ieder z’n 
eigen weg. Fotograaf en documentairemaker Marijke Bresser  filmde 
de kinderen om de vier jaar, tot ze volwassen waren. 
Nu 20 jaar later vragen we ons af wat iedereen zich afvraagt: Wat 
bepaalt de levensloop van kinderen? Zijn het hun ouders? Is het de 
school waarop ze zitten? Zijn het hun vrienden? Of volgen kinderen 
gewoon hun eigen natuur. En loopt het leven zoals het loopt. 
De Roomtuintjes is geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Nu 
te zien in M’dam!  Marijke Bresser zal de documentaire zelf inleiden.  
Lutherse Kerk, Zuideinde 39, Monnickendam. Toegang gratis. 
Donderdag 23 oktober om  20.00 uur Collectebus bij de uitgang. 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 28 oktober, de 4
e
 dinsdag van de maand is er weer samen 

eten voor senioren vanaf 65 jaar. Wat u kunt verwachten? Een drankje, 
een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het aanmelden), 
een kopje koffie toe. Zaal open vanaf 16.45 uur. 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon per keer. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Lies Dobber, tel.403 
1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 CV, Broek 
Opgeven kan tot 24 oktober.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 24 oktober 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te melden. 

 
OPBRENGST COLLECTE 

De collectanten van de Nierstichting hebben tijdens de 

collecteweek  € 922,04 opgehaald in Broek in Waterland en Uitdam. 
Wij danken de collectanten hartelijk voor hun inzet!  
Van de opbrengst wordt ruim de helft besteed aan wetenschappelijk 
onderzoek, de rest aan ondersteuning van patiënten, voorlichting en 
communicatie. Willem de Vries, collectecoördinator, 020-4033064 

 
NAJAARSCONCERT 

Het Amstelveens Symfonie Orkest 
Zondag 26 oktober om 15:00 in de Broeker Kerk  

Het orkest brengt o.l.v. dirigent: Hans Scheepers de volgende werken 
ten gehore: 
RESPIGHI  - Gli Uccelli STRAUSS - Serenade voor 13 blazers 
DEBUSSY - Danse sacrée et danse profane 
BELLINI - Hoboconcert  HAYDN - Symfonie nr. 104 
Toegang € 12,50, kinderen tot 12 jaar € 5,00 
Meer informatie: www.amso-orkest.nl 
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FANFARE ZUIDERWOUDE 
Op zaterdag 1 november wordt het letterlijk en figuurlijk griezelen 

geblazen in het Dorpshuis van Zuiderwoude.  
Het jeugdorkest van het Fanfarecorps Zuiderwoude, de Waterlandse 
Harmonie en de muziekvereniging Juliana uit Marken spelen samen 
een speciaal voor hen geschreven Halloween uitvoering.  
Naast de prachtige, soms angstaanjagende, muziek zal een echt 
Halloween verhaal vertelt worden. Niet voor bangeriken is dit verhaal, 
dat gaat over geesten en spoken die in Waterland ronddolen en het 
liefst voor altijd in onze mooie dorpen willen blijven. Lukt het de spelers 
van de jeugdorkesten om de geesten weer terug te jagen naar het 
dodenrijk? Kunnen we deze nacht met een gerust hart naar bed? 
Kom het horen en zien! Verkleed je als geest, spook of als iets anders 
griezeligs. Wie het engste verkleed komt wint een prijs. 
Vanaf 8 jaar en op eigen risico!  Aanvang 19.30 uur. 
Entree gratis Dorpshuis Zuiderwoude, Dorpsstraat  

 
OOGSTDIENST GROET 

Protestantse Gemeente Broek in Waterland 
Op de zondag van de Oogstdienst, 2 november 2014, brengen de 

kerkgangers in de vorm van fruit of bloemen een groet uit de kerk aan 
mensen vanaf 75 jaar en aan zieken. Wanneer u per ongeluk niets 
krijgt en u toch bij de ontvangers wilt horen, laat het dan even weten 
aan iemand van de kerkenraad. 
Met vriendelijke groet, namens de Diaconie van de PG Broek in 
Waterland Annie de Ruiter-van Veen (020-4031635) 

 
SPIRITUEEL CAFE 

Zelfcompassie 

Zelfcompassie is iets héél anders dan zelfmedelijden en het is ook iets 
heel anders dan jezelf geweldig vinden. Zelfcompassie betekent dat je 
met mededogen naar jezelf kijkt en beseft dat je een mens bent als alle 
andere mensen, met je eigen schoonheid en je eigen pijn. Over deze 
bijzondere – en broodnodige – kwaliteit komt Hilde Debacker een 
avond verzorgen in het Spiritueel Café Broek, met uitleg en meditatie. 
Een avond waar je vandaan komt als een vriendelijker en vrediger 
mens! 
Donderdagavond 6 november  in de DRAAI 33, Broek in Waterland. 

Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50 incl. koffie, thee en koekjes. 

 
SCHOENMAATJES GEZOCHT VOOR EDUKANS ! 

Wat is Schoenmaatjes? 

Met de actie Schoenmaatjes van Edukans versieren en vullen kinderen 
in Nederland een schoenendoos. Daar doen ze schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed in voor een kind in een arm land. 
De schoenendozen gaan b.v. naar kinderen in  landen als Ghana, Irak 

en Kenia. Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel 
wil steunen kan informatie krijgen bij: 
Annie de Ruiter-van Veen (tel.: 4031635), Marion Rem (tel.: 4031735), 
Tjitske Veurink (06-22305836) of Tatia Engelbert (4033530). Ook kun 
je bij ons een informatiefolder met machtigingsformulier en sticker 

ophalen. 
De dozen moeten uiterlijk 30 november ingeleverd zijn bij één van 

bovenstaande personen of zondagochtend in de kerk. 
Bij voorbaat dank! 

HELP MEE !!!  Voor kinderen in vluchtelingenkampen, weeshuizen,  
opvangcentra en ook straatkinderen waar ook ter wereld, die weinig of 
niets hebben om mee te spelen of om te leren.  
U kunt op zaterdag 8 november van 12.00 tot 14.00  in de kerk de 

volgende spullen aanbieden:   toiletartikelen,  schoolspullen en 
speelgoed, (kleur)potloden, pennen, tandpasta,  tandenborstel, ’n 
knuffeltje, pop, auto, kleine bal, jojo, puzzeltje, pet, ballonnen, knikkers, 
springtouw of iets anders kleins: ( (geen snoep).  
Wij zijn daar  om uw goede gave in ontvangst te nemen. 
Alvast hartelijk dank. Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

OECUMENISCHE VIERING  
Broeker Kerk zondag 9 november 2014, om 10.00 uur. 

Het thema van deze viering is SAMEN BOUWEN…….. 

In deze viering  betrekken we ook weer de actie Edukans. 
 (zie zaterdag 8 november bij Schoenmaatjes) 

Wij vragen u een kleinigheidje mee te nemen naar de kerk 
Voorganger in deze viering is Ds. Martien Pettinga 
Een  Vocaal Ensemble o.l.v. Ike Rebel komt ons zingen ondersteunen 

en wij kunnen luisteren naar hun mooie optreden. 
U bent allen groot en klein van harte welkom bij deze feestelijke viering. 

 
LANTAARN FESTIVAL IN BROEK 

Op zaterdag 1 november wordt het Havenrak sfeervol verlicht met 

drijvende lantaarns. Ter gelegenheid van Allerzielen kan iedereen een 
lichtje te water laten ter nagedachtenis aan een speciaal iemand. Je 
bent welkom om op deze bijzondere plek stil te staan bij je 
herinneringen, of om gewoon te kijken naar alle mooie lichtjes op het 
water. De viering is van 19:00 tot 20:30 uur. Lantaarns en kaarsen zijn 
op de avond zelf verkrijgbaar. Graag tot dan!   
 

 
 
 
 
 
 
 

Herhalingscursus AED Burgers. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 25 november 
2014 om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 25,00 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 

Nieuwe BLS/ AED cursus op 12 november in Broek in Waterland 
Meld u nu aan voor een REANIMATIECURSUS bij de Stichting 6 

minutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles. U leert hoe u: 
.    een hartstilstand herkent 
.    het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert 
.    moet reanimeren 
.    de AED eruit ziet, hoe deze werkt en  
      hoe u dit apparaat moet gebruiken 

Waarom een reanimatie cursus volgen? 

Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op dinsdag 12 november   om 
19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 40,00. Heeft u interesse dan kunt u zich 
aanmelden via de site: www.6minutenwaterland.nl of per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 

EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 
LEREN&ZO (nu ook) IN BROEK 

Heeft je kind naast school extra hulp nodig bij taal of rekenen? Blijft het 
lezen achter en wil je daar iets aan doen?  
Dan kan vanaf nu in Broek in Waterland! Leerpraktijk LEREN&ZO biedt 
individuele en groepslessen (maximaal 4 leerlingen) aan. Professionele 
gediplomeerde leerkrachten: Jessica Vermeulen (voorheen juf op de 
Havenrakkers) en Stefanie Ordeman. Individuele lessen: € 50 per uur, 
groepslessen € 29,50 per uur. Er zijn nog enkele plekken in 
rekengroepje voor groep 8-leerlingen op woensdagmiddag. Ook kun je 
je nog aanmelden voor een rekengroep voor groep 6-leerlingen. Maar 
lezen- en taalvragen zijn ook welkom! Meer informatie? Bel Marianne 
de Bruijn (020 -  774 1786 / 06 – 110 120 76) of mail naar info@leren-
zo.nl. website: www.leren-zo.nl 
 

PRAALWAGENOPTOCHT5 mei 2015 

Traditiegetrouw organiseert de Broeker Gemeenschap samen met 
Broekpop eens in de 5 jaar, de zogenaamde meifeestweek. Ook voor 
het volgend jaar is dit weer de bedoeling en wel van 1 t/m 5 mei 2015.  
Eén van de hoogtepunten gedurende die dagen is de praalwagen 
optocht op 5 mei door het dorp. Voor de organisatie van deze 

praalwagen optocht hebben wij u als Broeker heel hard nodig. Wij 
zoeken daarom uit iedere buurt iemand als aanspreekpunt,een die 
samen met de bewoners van deze buurt zorg wil dragen voor de 
leukste en origineelste kar. Op 5 mei rijden de karren een feestelijke 
ronde door het dorp, maar daarover later meer.  
In de 2010 was het dorp ingedeeld in een aantal wijken en ook voor 
2015 is dit het geval, de 2 nieuwe wijken zijn hierbij ook opgenomen. 
Wijkindeling:  
1. Binnenweeren – gedeelte Oosteinde – de Vennen – Parallelweg – 
    Burg Paulpantsoen – de Breeck 
2. Buitenweeren – gedeelte Oosteinde – gedeelte Keerngouw –  
    de Dillen – Nieuwland – Moerland – Overlekergouw 
3. Laan - Dorpsstraat – Havenrak – gedeelte Keerngouw  
4. De Erven – Woudweeren 
5. Van Disweg - Noordmeerweg - Roomeinde - Leeteinde - Kerkplein 
6. Broekermeerdijk 
7. Molengouw – de Draai – de Klinke – Peereboomweg – Atjehgouw 
8. Hageweer 
9. Heemsweer 
10. Westweer  
11. Wagengouw – Belmermeer – Galggouw 
12. Zuideinde – Roelestraat – Bakkerstraat – Eilandweg – Hellingweg 
      – Middenweg – en voor 2015 Trambaan 
13. Veenderijgouw  
Wie o wie wil voor zijn of haar wijk  aanspreekpunt zijn en dit voor en 
met zijn wijkgenoten verder vormgeven. 
Reacties zijn van harte welkom bij Annelies Blank,  
anneliesblank@hotmail.com en/of Tanja te Boekhorst 
ass.teboekhorst@hetnet.nl 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Gerrit Kouwenoord, oud 92 jaar, w.v. Gerritje Koopmans 
 

Adriana van Eck, oud 90 jaar, w.v. Gerrit Oskam 
 

Filip Truijen, oud 77 jaar, e.v. Mieke Tomlow 
 

Pieter Honingh, oud 88 jaar, e.v. Grietje Tromp 
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