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AGENDA 

 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 

24feb KERKPLEIN: Rieks Hoogenkamp over Hendrik Werkman 
26feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
26feb DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
26feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
26feb KERKPLEIN: Film over verpleegster in de Bolder 
27feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28feb OUD PAPIER Havenrakkers 
  2mrt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur Jaarverg. 
  3mrt Kerkplein: Rieks Hoogenkamp over Hendrik Werkman 
  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 
  7mrt Broeker Kerk inzameling voor de Voedselbank 
  8mrt Broeker Kerk Oecumenische viering 
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 

 
Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland 
Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 5 maart a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  28 februari wordt er  OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden 

van De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in 
doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

KLEINDIER  JOURNAAL 

Afgelopen jaar is helaas de kleindiertentoonstelling niet doorgegaan 
vanwege de vogelgriep. Wel heeft eind januari de bingo avond met 
aansluitend de trekking van de grote loterij plaatsgevonden. Inmiddels 
zijn de prijzen bij de winnaars thuisbezorgd en bedanken wij iedereen 
voor het steunen van de club d.m.v. giften en/of het kopen van lootjes. 
De ledenvergadering is woensdag 1 april om 20.00uur in DRAAI 33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 24 februari 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 is open vanaf 17.15 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 in 
Waterland.  
Opgeven kan t/m 20februari  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 20 februari. 

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. 

 

SPIRITUEEL CAFE BROEK 
 5 maart 2015, De Draai 33,Broek in Waterland 20.00 - 22.00 uur. 

De toekomst zonnig inzien, hoe doe je dat? 

Kun je optimistisch blijven terwijl er in de wereld zoveel naars gebeurt, 
zonder je ogen te sluiten en wereldvreemd te worden?  
Is dat een reden tot vreugde of reden tot zorg? 
Lisette Thooft houdt een korte inleiding, daarna gaan we over dit 
onderwerp met elkaar in gesprek. Een ‘ouderwets’ Spiritueel Café 
waarin je je zegje kunt doen, en kunt delen met anderen! 
Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50,   koffie en thee gratis. 

 
KRUIPCLUB 

Uitnodiging aan alle Broeker boefjes van 0 tot 4 jaar: kom samen met 
mamma/oma/oppas/pappa spelen op de KruipClub!  Elke 
vrijdagochtend (m.u.v. de schoolvakanties) van 09.30 uur tot 11.30 uur 
van harte welkom op Noordmeerweg 1 A. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.  
Vanaf 4 maart is de KRUIPCLUB op woensdagochtend. 

Meer info?  Tjitske Veurink 0622305836 
 

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 
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VOEDSELBANK 
Op  zaterdag 7 maart is er weer Inzameling voor de Voedselbank 

voor alle inwoners van Broek in Waterland. De kerk is dan open van 
11.00 tot 13.00 uur. Alle houdbare verpakte artikelen zijn heel erg 

welkom. U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, 
blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en 
natuurlijk ook  douchespullen en tandpasta. Waarschijnlijk weet u het 
al: geen alcohol, geen diepvries, geen verse waren en niets over de 
datum! 
De mensen van de Voedselbank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  

 
OECUMENISCHE VIERING 

in de Broeker Kerk zondag 8 maart 2015, om 10.00 uur. 
Voorganger in deze viering is pastor Henk Bak uit Monnickendam.  
De Cantorij zingt,  o.l.v. Ike Rebel, en ondersteunt de samenzang 
Het thema van deze viering is:  Barmhartigheid?!   
Weet ik wat ik moet doen? 

We leven momenteel in een wereld waarin het lijkt dat alles kan en 
alles mag. En toch is dat niet vanzelfsprekend voor iedereen. De een 
heeft veel, tè veel, de ander weinig, tè weinig. Hoe trekken we dat 
recht? Hoe ver gaat onze zorg om elkaar? Volgens de” universele 
rechten van de mens” heeft ieder mens recht op brood, bed en bad. In 
de tijd van Mozes werd de mens beschermd door de 10 geboden. 
Ook op zondag 8 maart kunt u nog producten voor de voedselbank 

meenemen naar de oecumenische viering. De opbrengst van de 
collecte is eveneens voor het werk van de voedselbank. 

 
KERKPLEIN 

Hendrik Werkman en het Chassidisme                                  

Rieks Hoogenkamp tweemaal over de twee suites van de 
‘Chassidische legenden’ van de op 10 april 1945  gefusilleerde 
kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman                     
Twee series van elk tien prenten vormen de befaamde ‘Chassidische 
legenden’.  Troostrijke verhalen uit het orthodoxe, mystieke Jodendom, 
genoteerd door de grote filosoof Martin Buber, raakten de Groninger 
kunstenaar Werkman diep in het hart. In de oorlogsjaren 1942-43 
ontstonden daaruit de fascinerende afbeeldingen, die je ontroeren en 
een wonderlijke wereld voor je kunnen openen.   
Rieks Hoogenkamp, kenner van oeuvre van Werkman en zelf een 
boeiend verteller komt op 24 februari en 3 maart naar Waterland en 

wijdt u in met woord en beeld.   
Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 Mo’dam.  Aanvang 20.30 uur Kerk 
open vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 
Schuldig tot je onschuld is bewezen 

Een bekende strafzaak verfilmd. Een verpleegster wordt veroordeeld 
tot levenslang, voor meervoudige moord en poging tot moord. Ze zit 
gevangen. Jaren later wordt ze vrijgesproken. Een bekende strafzaak 
die is verfilmd. Deze film ging in april 2014 in première en ontving de 
Gouden Film. Dat betekent dat meer dan 100.000 mensen de film 
keken in de bioscoop. Gemist of nog een keer zien, dat kan op 26 
februari in De Bolder. 

Tijd en plaats: 20.15 uur in De Bolder, ’t Spil 1 in Monnickendam 
 

DRAAI 33 
Gemengde technieken met Carolien Broersen 

Thema lente 

Zin om creatief aan de slag te gaan met verschillende technieken? 
In DRAAI 33 te Broek in Waterland start vanaf 9 of 13 maart 2015 een 
cursus van 10 lessen. 
We gaan naar buiten om de lente in de directe omgeving te ervaren en 
verzamelen daar wat ons aanspreekt. Dit materiaal zetten we om in 
tekeningen, schilderijen, collages 2d en 3d, afdrukken en zelfs in een 
ruimtelijk beeldje. Kijken, ontdekken en uitproberen staat centraal, met 
veel persoonlijke begeleiding.   
Kosten:  €120,- voor 10 lessen van 1,5 uur,  inclusief materiaal koffie 
en thee. Aantal plekken: max 12 personen  
Data: nog nader vast te stellen; maandagochtend van 10.30 – 12.00 of 
vrijdagavond 20.00 – 21.30 uur, met uitsluiting van 1

e
 vrijdag van de 

maand. 
Voor wie: vanaf 18 jaar, zowel beginners als gevorderden 
Waar:  DRAAI 33, Broek in Waterland 
Aanmelden: info@carolienbroersen.nl  
Docent : Carolien Broersen, beeldend kunstenaar en docent uit 
Monnickendam. Werkt met de natuur uit haar directe omgeving. Zij 
geeft les bij diverse kunstcentra en op projectbasis bij div.scholen. 
Zie ook www.carolienbroersen.nl 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDEREN VAKANTIECLUB 

Er is door de Ouderen Vakantieclub een 8 daagse reis naar Hotel 
Millings Centrum in Milligen a/d Rijn geboekt. Deze vakantieweek is 
van zaterdag 22 t/m zaterdag 29 augustus. Millingen is een mooi 

dorp, het is een goed hotel met prima kamers met douche en toilet. 
Iedere middag mooie uitstapjes met de bus  en gezellige, verzorgde 
avonden en bekende mensen om u heen. Elke morgen en avond een 
gratis kopje koffie of thee in het hotel en bij het diner wordt een gratis 
drankje aangeboden. Het beloofd een fijne week te worden. 
De kosten bedragen € 525,00 pp, toeslag 1-persoonskamer € 60,--. 
U kunt zich aanmelden bij: Jannie de Boer: 020 403 1598; Ans 
Egberts: 020 4031715 of: Rins den Rooijen: 020 403 1945. 
Als u besloten heeft om mee te gaan, dient u voor 1 maart a.s.  
€ 200,- pp als voorschot te storten op NL38RABO031 0754 585  
t.n.v. Vacantie Club Broek in Waterland. Een annuleringsverzekering is 
bij deze reis niet inbegrepen. 

Aanmelden en € 200,- betalen vóór 1 maart 2015 

 
NEDERLANDSE KINDERJURY  

Ook in de bieb van Broek in Waterland 

Karmac Bibliotheek en de Nederlandse Kinderjury! 
Doe mee met de Nederlandse Kinderjury 2015! 

Leen een (genomineerd) boek, vul een formulier in en ding bij de bieb 
mee naar een leuke prijs!  
Het team van Karmac Bibliotheek wenst iedereen veel leesplezier! 
www.KarmacBibliotheek.nl 

BIBLIOTHEEK KARMAC Broek in Waterland 
Openingstijden 

Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
 

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. 
 

GEVONDEN 

Kinderfiets aan de Molengouw. Bellen: 020-4031635 
 

CONVERSATIE DUITS 

Duits praten?  Je begint net, of je bent gevorderd maar je  wilt graag 
meer bewegingsvrijheid in de taal. Vakantie, familie over de grens, 
activiteiten  van je werkgever in het buitenland, maakt niet uit: we 
werken al in een klein groepje en passen de thema’s aan de behoeften 
van de cursisten aan. Uiteraard komt grammatica aan de orde, voorop 
staat het in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen in het Duits. 
Nu komt de groep op maandagochtend om 11 uur bij elkaar, maar je 
kunt op ieder moment aanhaken. Bij voldoende belangstelling starten 
we met een tweede groep vanaf midden maart in de Draai. Misschien 
heb je  specifieke vragen: individuele les of les met zijn tweeën/drieën 
is ook mogelijk, neem gewoon een proefles!   Gabi Both 4033803 ; 
simon.gabi4@kpnmail.nl  

 
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. 

 
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 

 
BURGERLIJKE STAND 

Geboren 

Rozemarijn Jacobeyne d.v. Derk Wever & Merel Kamerbeek 
 

Overleden 

Aad van Staalduijnen, oud 68 jaar, partner van Toon Kramer. 
 

. 
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