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AGENDA 

 5feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 5feb DRAAI 33: Spiritueel Café 
 5feb Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 7feb Waterland Art Gallery: Viltontwerpen van Elsie le Coq 
 6feb SRV De Draai: Samen Koersbal 
 6feb DRAAI 33 Filmhuis 
12feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12feb WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
12feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
13feb SRV de Draai: Sjoelen 
15feb BBC Voorjaarsdrive in Het Broeker Huis 
17feb Broodfonds Broodje Broek in Het Broeker Huis 
18feb Broeklab in Het Broeker Huis; duurzaamheid 
19feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19feb DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
19feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
19feb Vrouwen van Nu: Jaarvergadering + Bingo 
20feb SRV De Draai: Kienen 
22feb Catharina Stichting Z’wou: Koffieconcert “Into Silence” 
24feb St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

26feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
26feb DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
26feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
27feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28feb OUD PAPIER Havenrakkers 
  2mrt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur Jaarverg. 
  5mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  5mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  5mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
  5mrt DRAAI 33 Spiritueel Café 
  5mrt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  6mrt SRV De Draai: Samen Koersbal 
  6mrt DRAAI 33 Filmhuis 
12mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12mrt WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
12mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
12mrt Herhalingscursus AED burgers 
13mrt SRV De Draai: Sjoelen 
14mrt Catharinastichting: Hans Dagelet en Jan van Eerd 
19mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
19mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
20mrt SRV De Draai Paaskienen 
24mrt St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

28mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
28mrt Rommelmarkt t.b.v. Broeker Kerk 

 
REDACTIEADRES DE BROEKER GEMEENSCHAP 

redactie@debroekergemeenschap.nl 
willen jullie voortaan altijd dit adres gebruiken!!!! 

 
SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 

houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPIRITUEEL CAFE 

Wegens omstandigheden gaat het Spiritueel Café Broek op  
5 februari niet door. 

Op donderdagvond 5 maart zijn we er weer! Met als thema: 'Positief 
denken - naïef of spiritueel?' 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 12 februari, de tweede donderdag van 

de maand, in DRAAI 33, om 12.00 uur. 
Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd door Jesse Groente 
en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op bij ons Servicepunt 0299-
650480. Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te 

melden. 
VOORJAARS BRIDGE DRIVE 

Op zondag 15 februari organiseert de BBC haar voorjaarsdrive in 

Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars.  
Hoofdprijs: dinerbonnen voor het restaurant Het Broeker Huis ter 
waarde van € 80,-- 
De zaal gaat  om 12.30 uur open. Het bridgen start om 13.30 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com                                       

Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie van 
Velzen (020-4031928) of bij Leo van der Voort (020-4033368). Vol is 
vol en aan de zaal is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. 

Na de drive kunt u in Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken open 
vanaf 18.00 uur. Wel vooraf reserveren: 020 403 1314. Menu: 
www.broekerhuis.nl 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 

 
BROODFONDS BROODJE BROEK 

Voor alle leden en potentieel geïnteresseerden in Broodfonds Broodje 
Broek organiseren wij een informatiesessie met de Broodfondsmakers 
met aansluitend een nieuwjaarsborrel, en wel op: 
DINSDAG 17 FEBRUARI vanaf 19:00 in het Broeker Huis, start info 
sessie 19:30 na 20:30: bier en bitterballen 

Weest van harte welkom, al is het maar voor een biertje of een glas 
wijn ;-).  Als ik je hebt gemaild en je hebt geen interesse c.q. bent geen 

lid: excuses! En laat het me even weten.... 
Lisette namens Broodfonds Broodje Broek 
 

BROEKLAB 
Uitnodiging derde bijeenkomst Broek Lab op 18 februari in het 
Broekerhuis om 20 uur.  

Graag nodigen we je uit voor de derde bijeenkomst van Broek Lab op 
18 februari om 20 uur. 
Broek Lab is de plek waar ideeën rond bijvoorbeeld energie, voeding, 
vervoer, natuur en zorg in Broek in Waterland worden omarmd 
door Broekers, worden omgezet in acties en waar acties leiden tot 
resultaten. 
Ben je benieuwd naar de successen van de eerste uitgewerkte ideeën 
zoals auto’s delen, spullen lenen, gezonde voeding bij SDOB, 
zonnepanelen en duurzame voeding? 
Wil je meedoen aan volgende stappen rond deze ideeën? 
Of heb je een nieuw idee dat je met anderen wilt bespreken en verder 
wilt brengen?  Kom 18 Februari om 20 uur naar het Broekerhuis. 
Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of meld je aan op de 
facebookpagina . 
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VROUWEN VAN NU 
Donderdag 19 februari 20.00 uur Jaar vergadering  na het bespreken 

van de jaarstukken spelen wij bingo in het Bernhard Nieuwentijt 
College, Pierebaan 5, Monnickendam. 

 
CATHARINA STICHTING 

Cultuur in Zuiderwoude en wijde omgeving 
Koffieconcert zondag 22 februari 2015, 11.30 uur 

‘Into Silence’ van Jan Marten de Vries 

Into Silence is gecomponeerd voor de veertigdagentijd. Deze 
voorbereidingstijd voor Pasen is een tijd van verstilling en inkeer. De 
acht preludes bieden acht manieren om de stilte te vinden.  
Jan Marten de Vries, piano en Katarina Sames, fluit 
In de kerkdienst voorgafgaand aan het koffieconcert speelt Jan Marten 
de Vries delen uit de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Ook daarbij bent u 
van harte welkom!  
10.00 uur kerkdienst; 11.15 uur koffie; 11.30 uur koffieconcert 
Vrije entree; uw vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. 

 
HERHALINGSCURSUS AED Burgers. 

De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 12 maart 2015 
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 

 
HAAK- en BREICLUBJE 

Ik loop al een tijdje na te denken over het oprichten van een Haak-en 
Breiclubje. Lijkt me voor de wintermaanden wel leuk. Vindt u het ook 
leuk om te doen hoor ik het graag. Nel Arends 020-403 3096 

TRAKTATIES 

Voor al uw traktaties kunt u Contact opnemen met Nel Arends zowel 
voor Geboortetraktaties, Traktaties voor een Verjaardag en ik maak 
ook Bedankjes en Luiertaarten. Voor info: Nel Arends 020-403 3096 

 
OEFENEN VOOR CITO-ENTREETOETS IN GROEP 7? 

De ENTREE-toets in mei 2015 is een belangrijke CITO-toets in groep 
7. De uitslag is mede bepalend voor het schooladvies dat in groep 8 
wordt gegeven en dat advies is doorslaggevend voor de toelating tot de 
middelbare school. Sinds dit schooljaar is de CITO-eindtoets in groep 8 
dus van ondergeschikt belang geworden. Dus het is belangrijk dat de 
uitslag van de ENTREE-toets een goede indicatie geeft van het 
schoolniveau dat uw kind aankan in het voortgezet onderwijs. Is uw 
kind onzeker voor deze toets? Of vindt hij/zij het fijn nog even de stof te 
herhalen en te oefenen met de CITO-vraagstelling? Meld uw kind dan 
aan voor ENTREE&ZO in Broek in Waterland. Het programma bestaat 
uit 8 sessies op woensdagmiddag 4 maart t/m 22 april 2015 van 
15.00 - 16.15 uur (Maximaal 5 kinderen per groep, bij voldoende 

belangstelling ook van 16.30 – 17.45 uur). Kosten € 295 voor het 
gehele programma (inclusief materialen). Aanmelden kan via 
www.leren-zo.nl of mail naar marianne@leren-zo.nl.  
  

LEREN&ZO ZOEKT LEUKE, COMPETENTE JUF (M/V) 

In verband met de groeiende vraag naar begeleiding, zijn wij op zoek 
naar een nieuwe juf (m/v). Ben jij (bijna) klaar met de PABO, sta je al 
(parttime) voor de klas of ben je op zoek naar werk buiten het 
onderwijs? En zou je leerlingen van verschillende groepen uit het 
basisonderwijs individueel of in kleine groepjes willen helpen met taal, 
spelling en/of rekenen? Woon je in, of in de buurt van Broek in 
Waterland? Dan maken we graag kennis met je! Kijk voor meer 
informatie op www.leren-zo.nl of mail naar info@leren-zo.nl.  

 
Leer- en oefenboek CITO toets 8 

Aangeboden: Handig boek om je te helpen bij de voorbereiding van de 
Cito toets, van Beter Bijles (Peter Meijer). Voor meer info, zie beter-
bijles.nl. Het is van vorig jaar en zo goed als nieuw. Aanschafprijs is € 
78,50, nu af te halen voor € 35,-. Tel: 4033475/ 06-41368539 

 
WATERLAND ART GALLERY 
Viltontwerpen Elsie le Coq . 

 Op zaterdag 7 februari (14.00-17.00 uur) en zondag 8 februari 

(11.00-17.00 uur) presenteert Elsie le Coq haar nieuwe collectie 
viltontwerpen in de Waterland Art Gallery, Roomeinde 13 te Broek in 
Waterland. Getoond worden onder meer zowel draagbare als 
spectaculaire jurken, jasjes, shawls hoedjes en bruidsmode.  
Ook is het mogelijk zich in te schrijven voor een cursus vilten in haar 
ateliers in Hilversum en/of Fouvent le Bas, Frankrijk. 
Meer informatie en foto’s van haar werken zijn te vinden op de website 
www.elsielecoq.nl. 
Tevens is de collectie van 50 c-prints en fine art prints van het werk dat 
de Vlaamse kunstenaar Henri Cassiers (1858-1944) rond 1900 in 
Nederland maakte, komend weekend in de Waterland Art Gallery te 
bekijken.Exposities Henri Cassiers. Info:  www.henricassiers.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterstichting Neeltje Pater presenteert: 
HET HUISKAMERFESTIVAL 

op vrijdag en zaterdag 5 en 6 juni 

Zet deze dagen alvast in je agenda, twee verschillende avonden met 
meer dan 18 acts: theater, muziek en cabaret! Je komt toch ook? De 
kaartverkoop start in april. Neeltje Pater. Cultuurpodium in Broek in 
Waterland 

 
Engelse les voor kinderen 

Voor kinderen uit groep 5 en hoger start er eind januari Engelse les bij 
Taleninstituut Waterland. Engels leren met verhalen en liedjes, iedere 
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur. Kijk snel 
op http://www.taleninstituutwaterland.com/engels-voor-kids-/ voor alle 
informatie! Of bel met Kirstin Plante op 06-12329694. 

 
DRAAI 33 

DRAAI 33 is dé plek voor jong en oud wonend in Broek in 
Waterland, Zuiderwoude en omgeving om samen activiteiten 
te ondernemen. Op de website www.draai33.nl kunt u zien 
welke activiteiten er elke dag plaatsvinden. De verschillende 
ruimtes bij DRAAI 33 kunnen per dagdeel (ochtend, middag 
en avond tot 22.00 uur)  gehuurd worden voor allerlei andere 
activiteiten. Te denken valt aan; 

- creatieve workshops   
- huiswerkbegeleiding 
- muziekles 
- koor   
- dart of gameclub 
- ruilbeurs van 2

e
 handskleding 

- schaakclub 
- yoga 

Er zijn verschillende ruimtes beschikbaar. DRAAI 33 beschikt 
zelf over een biljart, piano, tv, wifi, overheadprojector, 
gezelschapsspellen en een ruim ingerichte keuken.  
Heeft u plannen om bijvoorbeeld een koor op te starten of een 
tekencursus te gaan geven? Ga dan snel naar www.draai33.nl 
en u kunt zien welke ruimte op welke dag nog te huur is.  

 
 

ROMMELMARKT zonder ROMMEL 
Zaterdag 28 maart is er rommelmarkt t.b.v. de Broeker kerk. 

De spullen die u bestemd hebt voor de ROMMELMARKT kunt u vanaf 
nu weer brengen. Voor meubels in goede staat kunt u  contact 
opnemen met de fam. Valk, tel. 403 1724.  
Boeken, grammofoonplaten, cd’s en dvd’s, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, legpuzzels en kleding, enz. kunnen naar Laan 4, Marion 
Spaans, tel.403 1494. 

Wilt u geen computers, printers en oude televisies brengen. 
 

Ter overname en te leen 

leuk hobbelpaard ter overname aangeboden; 
familiewieg 100  jaar oud, pronkstuk, te leen aangeboden; 

voor informatie :0630531144/ 0203313818 
 

Inschrijvingen Basisschool de Havenrakkers 

Het schooljaar is nog lang niet om, en toch zijn we al aan het vooruit 
kijken naar het nieuwe schooljaar dat in augustus begint. Om zo 
optimaal gebruik te kunnen maken van allerlei Wet- en Regelgeving is 
het voor ons heel belangrijk om te weten welke leerlingen zich nog bij 
ons zullen inschrijven. 
De ervaring leert dat niet iedereen even tijdig inschrijft. Hierbij vragen 
we nu de hulp van alle ouders: kent u ouders van nieuwe leerlingen 
(vierjarigen of verhuizers) wilt u dan aan hen kenbaar maken dat het 
heel belangrijk is om tijdig bij ons in te schrijven. Dan weten wij wat wij 
moeten plannen en op welke kinderen we zullen rekenen. Op voorhand 
hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
GEVONDEN 

Op het Oosteinde op dinsdag 27 januari een plastic tas met The 
children act en een DA-zakje. Bel: 403 1201 

 
Het betreft een kinder crossfiets  Bulls BMX kleur groen met sticker van 
Ber Koning erop. Gevonden op de Broekermeerdijk t/o woonark 13. Hij 
stond daar zeker al lange tijd. Al van voor de kerstdagen. Wie o wie 
weet van wie deze is??  Waarschijnlijk even "geleend" bij de bushalte? 
terug te halen bij Fam. Tump tel: 020 4033386 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Jacob Klaas Bakker, oud 76 jaar, e.v. J. van Veen 
geboren 

Luna d.v. Sander van Leeuwen en Anouk Stilkenboom 
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