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AGENDA 

30apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 1mei SRV De Draai: Samen koersbal 
 1mei DRAAI 33: Filmhuis 
 1mei Feesttent: Van Dik Hout 
 2mei Sport in mei 
 2mei Feesttent: Bourgondisch eten 
 3mei Feesttent: Bridge en Klaverjassen 
 4mei Sportspektakel in Zuiderwoude: Skate les. 
 4mei Dodenherdenking in de Broeker kerk 
 4mei Dorpsraadvergadering is vervallen 

 5mei Optocht met Praalwagens 
 5mei Feesttent: Hashtag 
 7mei OUD PAPIER Soos: Noord 
7mei Slag om Waterland voor groepen 8 van de gemeente 
 7mei DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
 7mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 7mei Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 8mei SRV De Draai: Sjoelen 
  9mei Broeker Kerk Concert Händelvereniging 
13mei OUD PAPIER Soos: Zuid op woensdag 

14mei Hemelsvaartdag 
14mei Open dag Stal Oostwal, Belmermeer 
15mei SRV De Draai Kienen St. D.O.B. 
16mei Catharina Stichting: Opening expositie en saxofoonkwartet 
16meit/m7juni Zuiderwouder Kerk expositie Frits Heimans 
17mei Inspiratierondje om de kerk van Zuiderwoude 
21mei OUD PAPIER Soos: Noord 
21mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
21mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
21mei DRAAI 33 WWC: In welk bed slaap ik volgend weekend? 
22mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
29mei SRV De Draai: Laatste keer voor de vakantie 
30mei OUD PAPIER Havenrakkers 
30mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
31mei Catharina Stichting:  Utrechts Kamerkoor 
13jun Oud Broek: Boekpresentatie en receptie 50-jarig bestaan 
26jun Broeks Open Golftoernooi, aanmelden voor 1 juni 

 
KERK OPEN  in Broek 

seizoen 2015 van 26 april  t/m 3 oktober  
Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn schaarse vrije 

tijd beschikbaar te stellen voor het openstellen van de kerk voor het 
publiek. De opbrengst van de openstelling is voor het 
Onderhoudsfonds van de kerk.  
De kerk is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 13.00  en 13.00 - 
16.00 uur en zondag en maandag van 13.00 – 16.00 uur. 
Er is behoefte aan mensen voor woensdagmiddag, zaterdag en 
zondag. U kunt de door u gewenste dag en tijd kiezen en hoeveel keer 

u per maand wilt zitten. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of 
atsiedrijver@zonnet.nl  Het is heel leuk om te doen!!!! 
  

VERLOREN 

Rond 1 april verloor Willem zijn bril tijdens een rondje hollen 
Nieuwland-tunnel-Zuideinde-Veenderijgouw-Volgermeer-fietspad-
Eilandweg-tunnel-Havenrak-Keerngouw. De vinder van de bril met rode 
pootjes kan bij het terugbrengen rekenen op meer dan mijn grote dank. 
Willem Wiarda, Keerngouw 22, 020 - 4031765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEIFEEST 
Feest in mei met Van Dik Hout 

1 mei 20.00 uur tent open.  Van Dik Hout van 21.00-01.00  

Kaarten beperkt (4 p.p.) verkrijgbaar bij Wouter Jesse Kaart Van Dik 
Hout € 27,50.  Combikaart Van Dik Hout & Hashtag € 30,-. 

 
Sport in  mei 

2 mei 11.30 uur O.l.v. Patricia te Boekhorst en Sportify kunnen 

kinderen zich opgeven voor bootcamp en voetbaltoernooi (4 t/m 12 
jaar) 12.00 uur Start bootcamp 13.00 uur Voetbaltoernooi in de 
voetbalkooi op het schoolplein. 

Eten in mei 
2 mei 18.00 uur Bourgondische avond verzorgd door Marieke Kuen, 

Eetwinkel Jesse, René van Ammers en met onze huistroubadour 
Eduard Hagestein. Kaarten beperkt verkrijgbaar bij Wouter Jesse,  
€ 25,- per stuk (excl. drank). Er kan helaas geen rekening worden 
gehouden met dieetwensen en allergieën. Menu: Voorgerecht: Soep 
Hoofdgerecht: Kip & Runderstoof  Nagerecht: Sherry trifle. 

 
Kaarten in mei 

3 mei  13.00 uur Bridgen met de BBC in de tent op het Nieuwland te 

Broek in Waterland. De kosten bedragen slechts € 10,-- p.p. en worden 
bij aankomst betaald. Opgave t/m uiterlijk 1 mei. 

Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars.  
De tent gaat  om 12.00 uur open. Het bridgen start om 13.00 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 in de tent is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. 

 
3 mei, gezellige klaverjasdrive in de feesttent op het parkeerterrein 

aan het Nieuwland met veel prijzen. 
Aanvang 14.00 uur, inschrijfgeld  € 10,-- per koppel en dit is inclusief 
een hapje. Aanmelden bij Tonnie Spaan, tel. 020 403 3723, uiterlijk 

voor 1 mei. Er is nog plaats. 
 

Bingo in mei 
3 mei 20.00 uur Marts Bingo met muziek van Marco Bos 

 
DODENHERDENKING 

4 mei 19.00 uur Kerk open 

19.30 uur Bijdrage van het Gemengd koor,  
                               Leerlingen van groep 8  o.b.s. De Havenrakkers 
                               Het Broekerhavenkoor,  
                               Marion Spaans 
              20.00 uur Twee minuten stilte  
              20.02 uur Wilhelmus  
              20.10 uur Kranslegging  en daarna koffie/theedrinken 

 
BEVRIJDINGSFEEST 

5 mei 11.00 uur Opstellen praalwagens Wagengouw  

11.30 uur Vertrek optocht  
14.30 uur Prijsuitreiking en daarna muziek verzorgd door Marco Bos 
15.00-18.00 BBQ verzorgd door De Rob  
19.00-01.00 Feest in MEI met Hashtag  
Kaarten verkrijgbaar bij Wouter Jesse Kaart Hashtag € 7,50 per stuk 
Combikaart Hashtag & Van Dik Hout € 30,-- 

 
SPORTSPEKTAKEL 

Skatespektakel op maandagmiddag 4 mei in Zuiderwoude 
E-mail: phaakman@sportservicezaanstreekwaterland.nl 

Zie derde pagina 
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ZES MINUTEN WATERLAND 
Nieuwe cursus BLS/AED + Herhalingscursus burgers 

BLS/AED vindt plaats op 13 mei om 19.30 uur in de brandweerkazerne 

te Broek in Waterland. De kosten bedragen € 40,00. 
 

EXPOSITIE in de BROEKER KERK 
Van 26 april t/m 7 juni 2015 is er in de Broeker kerk een expositie van 

drie generaties oud-Broekers. Het betreft linoleumsnedes, tekeningen 
en schilderijen van Niesje Hoeve ( 1892 - 1973), haar zoon Jacob 
Dekker, de man van het grote huis op het Havenrak (1924 - 2015) en 2 
van zijn kinderen Nini en Jan. 
Openingstijden: Zondag en maandag van 13:00 - 16:00 uur en van 
dinsdag t/m zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 7 mei, 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. 
 

CONCERT HANDELVERENIGING IN BROEKER KERK 
Zaterdag 9 mei a.s. om 20.15 uur viert de Amsterdamse 

Händelvereniging haar 5 jarig jubileum met een concert in de 
Broekerkerk. Uitgevoerd worden o.a  het Jubilate van Händel , Engelse 
Madrigalen en het Ubi Caritas van Gjeilo.   Mmv o.a Kirstin Gramlich, 
orgel. 
2 jaar geleden was het publiek lovend over de uitvoering van Die 
Schopfung in de Broekerkerk ... de Amsterdamse Händelvereniging 
nodigt u van harte uit om het feestelijke concert van 9 mei bij te 
wonen!   Toegang € 20  aan de kerk of € 17,50 via a.hv@live.nl 

 
CATHARINA STICHTING 

Opening Expositie en Concert 
Feestelijke opening van expositie met werken van Frits Heimans 

(musicus en psycholoog). Kleurrijke werken geïnspireerd door moderne 
jazz en studie psychologie, met als terugkerend thema: de nabijheid 
van leven en dood 
Optreden saxofoonkwartet met moderne jazz. 

Frits Heimans is docent aan het conservatorium van Amsterdam en 
treedt op met zijn eigen saxofoonkwartet. 
Zaterdag 16 mei, Kerk Zuiderwoude, 15:00 uur. Toegang gratis.  

De expositie loopt van 16 mei t/m 7 juni.  
De kerk is open op zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 u. 

 
Utrechts Kamerkoor in Zuiderwoude 

Dit prachtige koor treedt met een speciaal concert voor de eerste keer 
op in de kerk van Zuiderwoude met werken van o.a.:  

 Claude Debussy   Darius Milhaud 

 Maurice Ravel      Jean Francaix 
Het koor werd opgericht in 1952 en heeft dus een lange staat van 
dienst. Ter voorbereiding op dit speciale concert werkte het samen met 
het Nederlands Kamerkoor.  
Zondag 31 mei om 16:00 uur. Kerk open om 15:30 uur. Toegang  

€ 10,-, kinderen gratis. Info: catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

WATERLANDS WORKSHOP COLLECTIEF 
Donderdag 21 mei van 20.00 – 22.00 uur in DRAAI 33 

In welk bed slaap ik volgend weekend? 

Een boeiende workshop over kind en echtscheiding door Marleen 
Postma, psychosociaal hulpverlener. Wat gebeurt er allemaal in het 
leven van een kind? Hoe gaat de meester/ juf/ mentor of school 
hiermee om? Maar ook de omgeving, buurvrouw, oma’s en opa’s? 
Een workshop voor ouders, familieleden en mensen die werken in het 
onderwijs. Maar vooral voor iedereen die geraakt wordt door deze 

problematiek. Informatie en aanmelden: marleen@kernbesef.nl  Kijk 
ook op de website: www.kernbesef.nl   
Inloop met koffie en thee: vanaf 19.30 uur. Kosten: € 7,50 

 
AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km. 

Op 22, 23,24 en 25 juni (maandag t/m donderdag) is er in Broek voor 

een ieder die van wandelen houdt weer een avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m woensdag 27 mei in de winkel van Ploeger en bij 

Tatia Englebert, Westweer 1. 
Bij aanmelding: naam, geboortedatum, de hoeveelste keer je loopt en 

welke afstand 5 of 10 km, u kunt uw wandelboekje inleveren. 
De 5 km is voor iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door iedereen van 9 
jaar e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen onder 
begeleiding van een volwassene deelnemen, zij kunnen zich 

individueel of in kleine groepjes aanmelden met vermelding van de 
verantwoordelijke volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen 
zelfstandig lopen. Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij 
inschrijving te voldoen. Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 

17.45 en 18.00 uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 27 juni is een inhaaldag. 

Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
 
 
 
 
 
 

OPEN DAG STAL OOSTWAL 
Donderdag 14 mei van 14.00 t/m 17.00 uur 

Met vermaak voor jong en oud,zoals: -Gratis rondje quadrijden  
-Knuffelen met konijnen ,pony's, en lammetjes. -
Interessante  demonstratie -Survivalbaan met quad. Kom ook eens 
langs op onze gezellige stal en ervaar de pk's van dicht bij ! Stal 
Oostwal  Belmermeer 6a Amsterdam Info: wwwstaloostwal.nl 

 
WATERLANDS WORKSHOP COLLECTIEF 

Donderdag 21 mei van 20.00 – 22.00 uur in DRAAI 33 
In welk bed slaap ik volgend weekend? 

Een boeiende workshop over kind en echtscheiding door Marleen 
Postma, psychosociaal hulpverlener. Wat gebeurt er allemaal in het 
leven van een kind? Hoe gaat de meester/ juf/ mentor of school 
hiermee om? Maar ook de omgeving, buurvrouw, oma’s en opa’s? 
Een workshop voor ouders, familieleden en mensen die werken in het 
onderwijs. Maar vooral voor iedereen die geraakt wordt door deze 
problematiek. Informatie en aanmelden: marleen@kernbesef.nl  Kijk 
ook op de website: www.kernbesef.nl   
Inloop met koffie en thee: vanaf 19.30 uur. Kosten: € 7,50 

 
Theaterstichting Neeltje Pater presenteert: 

HET HUISKAMER FESTIVAL! 
Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het schilderachtige Broek in 

Waterland weer in het teken van verrassend, amusant en prikkelend 
theater in de huiskamertent op het Kerkplein en 15 prachtige 
huiskamers. Een unieke theaterervaring die je niet mag missen. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart! 
Op 5 juni Verrassend Raak in de huiskamertent op het Kerkplein met 
echte emoties, pure inzichten en hartverwarmende 
kippenvelmomenten onder de bezielende leiding van cabaretière Dian 
Liesker. 
Op zaterdag 6 juni vijf routes theater in vijftien huiskamers met 
theater en cabaret in zijn puurste vorm. De presentatie van deze avond 
is in handen van Speelman en Speelman. 
En mis vooral op zaterdag de grande opening door 50 kinderen van de 
NKT theaterschool niet! Dit optreden kun je ook bijwonen zonder 
kaartje. Kijk voor meer info op neeltjepater.nl, daar kun je ook kaarten 
kopen. Trouwens, vanaf nu ook bij Eetwinkel Jesse, Parallelweg 7 in 
Broek in Waterland.  

 
Het vierde BROEKS OPEN GOLFTOERNOOI 

zal gehouden worden op vrijdag 26 juni 2015 bij Golfbaan Waterland 

Amsterdam. (www. golfbaanwaterlandamsterdam.nl) 
Deelname staat open voor alle (oud) inwoners met GVB van de 
voormalige gemeente BROEK IN WATERLAND. Wij spelen een 
teamwedstrijd met de spelvorm: “BROEX SCRAMBLE” 
Programma: 
10.00 uur - Ontvangst deelnemers, koffie met versnapering 
11.00 uur – Eerste afslag op hole  1 (en evt. hole 10, afhankelijk van 

het aantal deelnemers) 
16.30 uur – Aangeklede borrel en prijsuitreiking 
Kosten: € 57,50 p.p., all in 
Opgave: onder vermelding van exact handicap en telefoonnummer,  

vóór maandag 1 juni 2015 per email: s.buitendam@ziggo.nl 
met gelijktijdige betaling op bankrekening nummer:  
NL69 RABO 0310 7143 54 t.n.v. S. Buitendam te Broek. 

De inschrijving wordt geregistreerd na ontvangst van de betaling.          
Vanaf 1 juni a.s. is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk. 
Info: René van Ammers: ammers@ziggo.nl - 06 53 408 006 

Sandra Buitendam: s.buitendam@ziggo.nl - 06 22 766 525 
 

HUURHUIS GEZOCHT – 
Wij (gezin van 5p) zoeken - een huurwoning in Broek in Waterland - 

voor een langere huurperiode. * Niet rokend * Geen huisdieren * Vast 
inkomen. renehenriette@gmail.com 
 
Tijdelijke huur/vakantiewoning gezocht voor gezin met 2 kindjes (2 

en 4 jaar). Periode 31 mei - half juli of eind juli. Liefste in Broek in 
Waterland, omdat oudste daar naar school gaat, maar in de omgeving 
mag ook. Niet rokend, geen huisdieren en geen gekke hobby's ;-) 
Reacties graag naar evelineverwoerd@hotmail.com 

 
MINIBIEB op DIJKEINDE 2 ZUIDERWOUDE 

Sinds maart staat er een minibieb op Dijkeinde 2. In deze bieb staan 
boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander 
boek. De minibieb is er voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om 
mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw 
boekenkast toe!  Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.  

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Klaas Geel, oud 85 jaar, w.v. Dolly Wijngaard 
Marianne Theresia Josepha van der Voort, 

oud 80 jaar, e.v. Jitze Terpstra 
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Sportspektakels meivakantie 
 
Op maandag 4 mei wordt het schoolplein van 
basisschool de Overhaal te Zuiderwoude 
gebombardeerd tot skatepark. Sportservice 
Zaanstreek-Waterland neemt skates en 
bescherming mee en verzorgt een skateclinic. 
Donderdag 7 mei is er de mogelijkheid voor alle 
kinderen van groep 8 uit Waterland om deel te 
nemen aan ‘Slag om Waterland’. Een 
samenwerking tussen SCS De Bolder, 
Jongerenwerk Waterland en Sportservice 
Zaanstreek-Waterland resulteert tot een sport- en 
speurtocht door de hele gemeente! 
 
Skatespektakel op maandagmiddag 4 mei in 
Zuiderwoude 
Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn uitgenodigd om 
gratis deel te nemen aan dit skatespektakel. De 
buurtsportcoach van Zaanstreek-Waterland en een 
skeelerdocent komen deze middag naar 
Zuiderwoude met materiaal om een leerzame clinic 
te geven. Om 14.00 uur start de clinic met de 
basisprincipes van het skeeleren. In het verloop van 
de les worden er spelletjes en wedstrijdjes op de 
skates gedaan. Om 15.30 uur is de les ten einde en 
zijn de deelnemers hopelijk een aantal vaardigheden 
rijker.  
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 
phaakman@sportservicezaanstreekwaterland.nl met 
daarin je naam, leeftijd, schoenmaat en of je eigen 
materiaal hebt.  
 
Slag Om Waterland op donderdag 7 mei 
'Slag om Waterland' is een uniek en uitdagend 
jongerenevenement dat plaatsvindt in de vier 
grootste kernen van de gemeente Waterland 
(Ilpendam, Broek in Waterland, Marken en 
Monnickendam). In alle kernen wordt er op sport-, 
spel- en kennisonderdelen gestreden en jongeren 
worden gratis per streekbus vervoerd door 
busmaatschappij EBS. Er ontstaat een spannende 
en verrassende tijdstrijd tussen teams van 4 of 5 
jongeren uit groep 8 van de gemeente Waterland. De 
dag begint al in de morgen bij de tennisbanen in 
Ilpendam en het einde wordt gevierd in de Bolder 
met een feestelijke prijsuitreiking en diner voor de 
deelnemers. Geef je tijdig op want er is ruimte voor 
maximaal 60 deelnemers. 
De jongerenwerker van gemeente Waterland gaat 
langs alle groepen 8 in Waterland waar hij uitleg over 
‘Slag om Waterland’ geeft en de inschrijfformulieren 
uitdeelt. Deze kunnen worden ingeleverd bij Sociaal 
Cultureel Centrum de Bolder in Monnickendam. 
Voor meer informatie over de Slag om Waterland: 
Jongerenwerker J. den Enting, mail: 
jongerenwerker@waterland.nl, tel: 0629594678. 
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