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AGENDA 

13aug OUD PAPIER Soos: Noord 
13aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
19aug Sparta start met Peutergym van 15.30-16.30 uur 
20aug OUD PAPIER Soos: Zuid 
20aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
25aug Start repetities Cappella Broeck 
26aug Dorpsraad: Opening Broeker Jeugdhooiberg 
27aug OUD PAPIER Soos: Noord 
27aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
29aug OUD PAPIER Havenrakkers 
29aug Broeker kerk Inzameling voor de Voedselbank 
  3sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
  3sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  3sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
  4sep SRV De Draai: Koersballen 
  4sep DRAAI 33:Filmhuis 
  7sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10sep OUD PAPIER Soos: Noord 
10sep DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
10sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11sep SRV De Draai: Sjoelen 
12sep Oud Broek: Rondleiding door het dorp voor Broekers 
12sep Kerk Zuiderwoude: Open Monumentendag 
17sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
17sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
17sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
18sep SRV De Draai: Kienen 
22sep Samen eten in Het Broeker Huis 
22sep Vrouwen van Nu: Carla Westerbeek, vakantieperikelen 
24sep OUD PAPIER Soos: Noord 
24sep DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
24sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
24sep 6 minuten Waterland: Herhalingscursus AED Burgers 
25sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28sep ASANEO: Accordeonleerlingen geven een uitvoering 
29sep 6 minuten Waterland: BLS/AED (leren reanimeren) 
   2okt Filmhuis in DRAAI 33  
 

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 3 september a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek in Broek in Waterland is open . 

Openingstijden: woensdag 15.00 – 18.00 uur 
zaterdag van 13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom = Achter Het Broeker Huis 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 
Donderdag van 13.00 - 16.00 uur op afspraak. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 
of stuur een mail aan: buurtteam@evean.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEESTWEEK 2015 
Het zit er weer op. Een prachtige week waarin de weergoden 
ons meer dan welgezind waren.  
Woensdag werd de kermis door de kinderen middels het 
kermisspel feestelijk geopend. Er was nog een reden voor feest 
op de kermis; vrijdagavond werd de 2

e
 zoon van Lisette, de 

exploitante van de eendjes vissen en touwtje trek kraam, 
geboren.  
Voorafgaand aan de optredens van de teams op donderdag 
werd ‘supervrijwilliger’ Jan Groot op een vol Kerkplein in het 
zonnetje gezet als dank voor zijn nimmer aflatende inzet voor 
veel verschillende Broeker verenigingen. Het beeldje gemaakt 
door Broeker kunstenaar Eric Claus heeft een mooie plaats 
gekregen in zijn huis.  
De regen wachtte op deze avond keurig tot de optredens voorbij 
waren.  
Tijdens de markt een enkele druppel regen maar verder prima, 
altijd een heerlijke dag waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar 
ontmoeten op het immer gezellige Kerkplein.  
Een stoet van 450 dapperen waagden zich aan de beruchte 
Land over zand tocht met Broeker Stijn Wiedemeyer als 
winnaar, iets waarmee vooral zijn feestweek team erg blij mee 
was. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking op zondag werd de inmiddels 
ook traditionele bananenprijs uitgereikt. Boudewijn Blakborn, die 
de prijs vorig jaar kreeg voor heldhaftig optreden, reikte hem 
met een warme toespraak, als hart onder de riem, uit aan de 
initiatiefnemer van deze prijs: Piet van der Snoek. 
Negen teams hebben zich de afgelopen week met hart & ziel 
ingezet en de feestweek kleur gegeven.   
Het te kloppen team was dit jaar de Freddies, het team dat de 
afgelopen 4 jaar met de winst ging strijken maar dit jaar zijn 
meerdere moest erkennen in Broek in Gabberland als overall 
winnaar van de feestweek, gevolgd door de Freddies, het B-
team, Broeker Boogies, BMS, Alles of Nix, ’t Broeker Gooi, de 
Tijgers en de Brandweer 
 
De kinderen die niet op vakantie waren, maar hun vakantie op 
het dorp vierden hebben volop mee gedaan aan de 
verschillende activiteiten als fietsen, knutselen, tennissen 
lasergamen en het bedwingen van de stormbaan.  
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die 
feestende, gezellige, Broekers en hardwerkende vrijwilligers 
bedanken die er allemaal, met elkaar, voor hebben gezorgd dat 
we weer een geweldige WEEK hebben gehad.   
Al vast voor in uw agenda; de feestweek 2016 start op zaterdag 
6 augustus tot dan. 
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ZUIDERWOUDER KERK  

Van 6 juli t/m 28 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke 
dag open van 12.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers ontvangen u 
gastvrij.  
De expositie van Bep Brom duurt ook t/m 28 augustus.  

 
GYMVERENIGING SPARTA en NIJNTJE 

starten peutergym met een Beweegdiploma 
Gymvereniging Sparta start een nieuw beweeguur voor peuters 
om ze spelenderwijs te laten bewegen. Zo kunnen peuters 
tijdens de wekelijkse les kennis maken met diverse oefeningen 
en gymtoestellen. Na ongeveer 20 weken heeft uw kind vele 
nieuwe vaardigheden geleerd en kan hij/zij een Nijntje 
Beweegdiploma verdienen. Na dit diploma gaan de peuters 
door voor beweegdiploma 2. Peuters leren rollen, balanceren, 
klauteren, springen en nog veel meer.  
Interesse?  
Vanaf woensdag 19 augustus van 15.30 – 16.30 uur start de 
peutergym. Peuters vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar kunnen deelnemen 
aan dit lesuur. De lessen worden gegeven in gymzaal de 
Havenrakkers. Indien uw kind wil deelnemen aan deze leuke 
activiteit, stuur dan een mail met de naam en geboortedatum 
van het kind naar 
 info@spartabroekinwaterland.nl.  
Voor meer informatie zie www.spartabroekinwaterland.nl.    

 
OPENING BROEKER JEUGDHOOIBERG 

Op 26 augustus om 17.00 uur stelt wethouder Jacob Kes van 
de Gemeente Waterland de Broeker Jeugdhooiberg officieel in 
gebruik. Deze ontmoetingsplek is op initiatief en met actieve 
medewerking van een groep jongeren uit Broek en met steun 
van de Dorpsraad Broek en de jongerenwerker van Waterland 
tot stand gekomen.  
Jongeren nemen initiatief 
Twee jaar geleden schoven vier Broeker jongeren samen met 
de jongerenwerker aan tafel bij de Dorpsraad van Broek in 
Waterland met het idee om een tijdelijke voorziening voor 
jongeren te realiseren. Hun voorstel heeft met subsidie van de 
Gemeente Waterland en de Stichting Duurzaam Waterland 
uiteindelijk geleid tot de ‘Broeker Jeugdhooiberg’. De 
ontmoetingsplek is geplaatst in het plantsoentje langs de N247. 
Het gaat om een tijdelijke voorziening waarvoor een groep van 
meer dan 30 jongeren zelf toeziet op beheer en onderhoud 

 
CAPPELLA BROECK 

De repetities van Kamerkoor Cappella Broeck beginnen weer 
op dinsdag 25 augustus a.s. Het koor repeteert onder leiding 
van Jan Maarten Koeman eens in de 2 weken op dinsdagavond  
van 20.00 – 22.15 uur in de Broeker Kerk. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom, kom gewoon een repetitie bijwonen om te 
kijken of het iets voor je is.   
Meer informatie www.cappella-broeck.magix.net/public/ 

 
KRUIP CLUB 

Na de zomervakantie start de KruipClub weer! Alle Broeker 
boefjes in de leeftijd 0 - 4 jaar met hun ouder, oma of oppas: 
welkom op woensdagochtend voor koffie en spelen op 
Noordmeerweg 1 A. Elke woensdag in de EVEN WEKEN, te 
beginnen bij woensdagochtend  
19 augustus. Van 10 uur tot 12 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Meer info: tangotjitske@hotmail.com of 
0622305836. Leuk je te ontmoeten!  

YOGASCHOOL.NU 
In september starten we op vrijdagavond in Broek met een 
klassieke Raja Yoga opleiding. Voor een ieder die al een paar 
jaar yoga beoefent en zich hier verder in wil verdiepen. De 
opleiding bestaat uit 4 leerjaren, een leerjaar uit 40 wekelijkse 
lessen van 3 uur. In deze lessen besteden we uitgebreid 
aandacht aan de acht stappen zoals die door Patanjali zijn 
beschreven in zijn Yoga Sutra’s. Nieuwsgierig? Bekijk eens de 
website: www.yogaschool.nu Voel je een klik? Maak dan een 
afspraak voor een nadere kennismaking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOEDSELBANK 

Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 29 augustus 
2015 in de kerk van Broek in Waterland. De kerk is open van 
11.00 tot 13.00 uur. U kunt dan uw spullen komen brengen 
Wat kunt u meenemen? 
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 hele zomer gaan wij door met inzamelen! De kerk is overdag 
open. U kunt dus altijd uw spullen in de kerk  komen brengen. 
De kerk is open dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Maandag van 13.00 tot 16.00 uur. 
De mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen 
weer op u! Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle 
gaven!  Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat 
kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

 
VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

organiseert zaterdag 12 september een rondleiding door 
het dorp. Start om 16.00 uur vanaf terras Adri & Elly Koot 

Oproep voor deelname aan een rondleiding  door de historische 
kern van ons dorp. Niet alleen voor de nieuwe bewoners, maar 
ook voor de reeds lang(er) in Broek wonende, die het dorp 
natuurlijk wel kennen, maar misschien niet het verhaal van de 
uiterst boeiende en interessante historie er bij. Zoals die uit de 
puissant rijke periode uit de 17,18 eeuw en ook uit de arme 
periode uit het begin van de 20

ste
 eeuw. 

Vorig jaar was hier veel belangstelling voor en hebben de 
deelnemers het buitengewoon leuk en interessant gevonden. 
Ook nu kregen we weer regelmatig de vraag of we  het dit jaar 
weer zouden willen doen.   
Daarom nodigen wij hierbij met het grootste plezier een ieder 
uit, die belangstelling heeft om op    
 ZATERDAG 12 SEPTEMBER mee te lopen 
We vetrekken om 16.00 uur  bij het gezellige terras van Adri en 
Elly Koot, bij de Zuiderbrug aan de Eilandweg in Broek Zuid. De 
rondleiding duurt ca. 1 ½ uur.  
Deelname is uiteraard gratis. Deelname even aanmelden bij 
Oud Broek oudbroek@kpnmail.nl  of tel. 06 53 923 773 Jan 
Maars. 

 
BUURTBUS WATERLAND 

Er rijdt tussen Uitdam - Zuiderwoude - Broek in Waterland - 
Monnickendam - Overleek - Ilpendam - Purmerend 
Ziekenhuis openbaar vervoer (lijn 419) in Waterland Oost: 
Buurtbus Waterland! 
Tijdelijk met een gehuurde personenbus, maar binnenkort een 
echte buurtbus. 
U mag de bus overal aanhouden en met een OV chipkaart 
inchecken. (uitgezonderd op de Bernhardlaan M'dam) 
Kijk op de website www.buurtbuswaterland.nl voor de 
dienstregeling en hoe u zich kan aanmelden als vrijwillig 
chauffeur. 

 
TRAKTATIES 

De school is alweer begonnen en ik maak nog steeds 
Traktaties, zowel voor verjaardag als geboorte. 
Heeft U zelf geen tijd maar wil u een leuke Traktatie neem dan 
contact met mij op. Tel: 204033096 nel_arends@hotmail.com 
 

BOEKEN en GRAMMAFOONPLATEN 
Uw boekenkast veel te vol? U kunt ten allen tijde uw boeken 
(geen studieboeken) kwijt op Laan 4. Mocht u ook nog 
opruiming in uw platenkast houden, dan kunt ook deze 
afleveren op Laan 4.  
Beiden worden ten bate van het restauratie- en 
onderhoudsfonds van de Broeker kerk  in de kerk verkocht.     
Info: 403 1494. 
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Digicafé 

Het Digicafé is vanaf 3 september weer elke donderdagmiddag 
van 14:00 uur tot 16:00 geopend en bent u welkom met uw 
laptop,  smartfoon, of andere digi-apparaten  

koffiedrinken 
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig 
koffiedrinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen, 
behalve als er lunch is van Wonen Plus.. 

Nieuwe activiteit: Breien en Haken 
We willen één keer in de 14 dagen gaan Haken en Breien voor 
een goed doel. We gaan aan de gang voor STERRE. In een 
jaar tijd hopen we genoeg werkstukken gemaakt te hebben om  
ze in 2016 op  de  Broekermarkt te verkopen en de opbrengst is 
voor STERRE. 
De kosten bedragen € 1,00 euro per keer, daar maken we een 
potje van om materialen van te kopen. De koffie kost € 0,50. 
Lijkt het U leuk om hieraan mee te werken U bent van harte 
welkom . 
Voor de eerste keer graag Breinaalden of Haaknaald en een 
bolletje Wol of Katoen meenemen. 
We starten hiermee op donderdagochtend  10 September van 
10.00 uur tot 12.00 uur. 
Verdere info op die ochtend. 

 
ALLES AUF DEUTSCH 

Afgelopen jaar hebben we met veel elan de Duitse taal weer op 
het menu gezet, volgens de landelijke pers een onderwerp in de 
belangstelling. Duits praten lijkt weer `hip` te worden. Er zijn 
intussen zelfs twee groepen aan de slag, eentje in 
Monnickendam en de andere in Broek in Waterland. 
Vind je Duits een mooie taal, ben je er bijvoorbeeld vaak met 
vakantie of ontplooit je werkgever activiteiten over de grens en 
wil je graag je bewegingsvrijheid in de taal vergroten, kom dan 
eens op een proefles. Maakt niet uit of je beginner of gevorderd 
bent, is soms ook moeilijk in te schatten: je kunt in beide 
groepen kijken en dan zelf zien welke opzet en niveau je bevalt. 
Het thema en ook de aanpak in de cursus passen we aan de 
wensen en capaciteiten van de cursisten aan. Voorop staat het 
praten in de groep, in een ontspannen sfeer. Bij voldoende 
belangstelling organiseren we een cursus in de avonduren, 
individuele les is ook mogelijk.  Start:  21 september.      
Contact: Gabi Both (simon.gabi4@kpnmail.nl)  of mobiel 06 363 
487 93 

 
FILMHUIS BROEK,  groot succes! 

 Het filmhuis in Broek in Waterland heeft ruim een jaar 
maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, een film 
vertoond. Gemiddeld ontvangen we 20 mensen op de 1

e
 vrijdag 

van de maand in DRAAI 33.  
Maandelijks is er een mailing met al het nieuws over het filmhuis 
en de films, die gedraaid worden.  
Mocht je nieuwsgierig zijn: 
Stuur een mail naar filmhuisbroek@gmail.com en geef aan dat 
je op de mailinglijst wilt staan. 
Elke maand kan je opnieuw besluiten of je je opgeeft voor de 
film, die in de nieuwsbrief kort besproken wordt. 
Vrijdagavond 4 september starten we weer. Tijd: 20.00 
Data in 2015 zijn 2 oktober, 6 november en 4 december 

************ 
 

ROTS en WATER 
voor kinderen (8-12 jaar) 

Lef, moed en kracht zijn zogenaamde “rotskwaliteiten”. 
Zachtheid en vriendelijkheid zijn “waterkwaliteiten”. Bij Rots en 
water leren kinderen dat beide typen kwaliteiten er mogen zijn. 
Ze leren dichter bij zichzelf te komen en daarmee dichter bij 
elkaar. Niet door te praten, maar door te doen. Op 
zaterdagmiddag 5 september start ik voor het 8

e
 jaar een 

groep in Broek. Meer informatie en aanmelden kan via de 
website: www.worldatyourfeeet.nl of bel Angela (0651616234) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASANEO 

Voorspeelavondje 28 september 
Op maandag 28 september aanvang 19:30 uur spelen de 
accordeonleerlingen en accordeongroepen een gevarieerd 
programma voor. De toegang is gratis! 
Vanaf 17 augustus gaan leerlingen en accordeongroepen 
verder met studeren voor dit voorspeelavondje. 
Iedereen is welkom om eens in de “keuken” van Asaneo te 
kijken op de maandag (16:30-20:30 uur) in de Draai 33 in Broek 
in Waterland en woensdag in de Twiskeschool in Amsterdam-
Noord (17:00-22:00 uur). 
Verschuivingen van leerlingenplaatsen zijn inmiddels 
doorgevoerd, waardoor er weer plaats is voor nieuwe 
leerlingen. Er zijn ook accordeons ingeleverd die weer kunnen 
worden verhuurd. 
Bij voldoende belangstelling organiseert ASANEO in september 
de cursus “Noten Leren Lezen” weer. 
Informatie: M.v.Vloten per e-mail (info@asaneo.nl) of telefoon 
036-5343603 of www.asaneo.nl 

 
BREIEN en HAKEN 

Ik Nel Arends ben in Maart begonnen met het opstarten van een 
Haak-en Breiclubje en met succes. Op de dinsdagavond zitten 
we vol. Nu had ik het idee om ook op de dinsdagmiddag vanaf 
8 september van 14.00 uur tot 16.00 uur ook een groepje te 
starten op de Wagengouw 114 te Broek in Waterland. Lijkt het 
U leuk bel dan Nel 0204033096. Kosten € 3.50 euro per keer 
incl. koffie 

HAKEN en BREIEN 
Bent u nog in het bezit van restjes wol en katoen en wil U ze 
kwijt, het Brei-en Haakclubje is er heel blij  mee. Zoals u heeft 
kunnen lezen in de Broeker gemeenschap gaan wij Haken en 
Breien voor STERRE 
die in ons dorp woont. 
In 2016 kunt u op de Broekermarkt zien wat wij ervan gemaakt 
hebben en de opbrengst van de markt is voor STERRE. 
Wilt U uw wol of katoen kwijt bel dan Nel Arends Wagengouw 
114 Broek in Waterland. 
Telefoonnummer 0204033096 
 

Psychologenpraktijk Van Hattum Goethart 
Uw auto is in onderhoud bij de garage. Voor uzelf bezoekt u bij 
lichamelijke klachten als vanzelfsprekend de huisarts. Maar uw 
huwelijk of relatie heeft soms ook zorg nodig. Daarvoor kunt bij 
ons terecht voor partner-relatietherapie. Vaak doorbreekt het 
patronen waarin mensen vaak al jaren vastlopen. Dat is 
jammer, want met enige hulp blijkt dit goed te doorbreken! Wij 
geven daarnaast ook graag individuele behandeling bij diverse 
psychologische klachten.  
U bent welkom op Nieuwland 21 (boven de Rob de Baat) voor 
een kennismakingsgesprek. Kijkt u op de site: www.psycholoog-
waterland.nl of bel 06-40 260 460.  

 
FITNESS en PILATES 

 Na de vakantie weer werken aan conditie en core- stability . 
PILATES op ma + di.avond en donderdagochtend 
FITNESS ma t/m do avond en ma t/m vrij. overdag 
Jeugd vanaf 13 jr   www.robdebaat.nl 
Rob de Baat Fysiotherapie Manuele Therapie en Fitness 
Nieuwland 21   tel. 4033389  info@robdebaat.nl 

 
GEDRAGSSPECIALIST/COACH 

Sylvia Pronk: gedragsspecialist/coach 
Je bent pedagoog,  manager, partner, kok, taxi-chauffeur, 
huiswerkbegeleider,....opvoeden vraagt best veel van jou als 
ouder. Des te meer als er hobbels op de weg verschijnen. 
Als opvoeden niet (meer) vanzelf gaat, als jullie gaan scheiden, 
als er een dierbare overlijdt of als je zelf niet lekker in je vel zit 
kan je wel wat gereedschappen gebruiken! 
Ik kijk met je mee wat jij of je gezin nodig heeft. Mijn expertise is 
'verlies' in de breedste zin van het woord. Maar ook 
voor  opvoedingsondersteuning of coachen van kinderen kan ik 
wat voor je betekenen. Uitgangspunt is: hulp op maat. Omdat 
iedereen anders is. Meer weten: www.sylviapronk.nl 
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Nieuwe BLS/AED cursus 
op 29 september 2015 in Broek in Waterland 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 
6minutenwaterland 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 reanimatiecursus volgen? 
Elke week worden er 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 de reanimatiecursus 
leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op dinsdag 29 
september 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 
 

Herhalingscursus AED Burgers. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 
donderdag 24 september  2015 om 20.00 uur in de 
brandweerkazerne te Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 20,00 
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 
 

ANTWOORDEN VOETPUZZELTOCHT 

Antwoorden vragen: 
1. De lamme helpt de blinde. Maar wanneer de lamme geen blinde ter 
beschikking heeft, dan kan hij een kruk goed gebruiken. 
2. De toenmalige bewoner die Uitentuis heette. 
3. laken – gemeen – grauw – eer – tocht – baar. 
4. Prikkebeen 
 

1  Laan 32  13  Havenrak 23 Dokterspad 
2  Roomeinde 45  14 De Erven 7 
3  Torendeur  15  Leeteinde 20/22 
4  De Erven 4  16  Havenrak 1 
5  Dorpsstraat 4  17  Kerkplein 10 
6  De Erven 34  18  Roomeinde 35 
7  Leeteinde 8  19  Havenrak 19 
8  Roomeinde 12  20  Leeteinde 2 
9  Kerkplein 9  21  Roomeinde 37 

10  De Erven 3  22  Leeteinde 7 
11  Roomeinde 15  23 Leeteinde 1 
12  Roomeinde 27  24 Laan 32/34 

 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  29 augustus 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!! 
De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden van 
de Havenrakkers, die speciale projecten van de school 
financiert (o.m. met de oud-papier opbrengsten) met als doel 
om de schoolbeleving van de kinderen nog mooier te maken. 
Dat kan zijn een muziekproject, een sportdag, een kookles of 
een bijdrage aan het eindfeest. Meer informatie is te vinden op 
http://www.stichtingvriendenvandehavenrakkers.nl/ 
We hebben nog plaats voor enkele vrijwilligers die een keer per 
jaar mee willen rijden op de wagen! 
Aanmelden kan bij: Mark de Waart 06-2246 8620  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMEN ETEN IN HET BROEKER HUIS 
Zoals u reeds in de Seniorenpost en de Broeker Gemeenschap 
heeft kunnen lezen is het nu de vierde DINSDAG van de 
maand geworden. Wij zijn blij nu weer gebruik te kunnen maken 
van de grote zaal van Het Broeker Huis.  
Op dinsdagmiddag is de zaal echter in gebruik door de SOOS. 
Voor ons is de zaal om 17.15 uur beschikbaar. 
Vriendelijk verzoek: Wilt u NIET VOOR KWART OVER VIJF 
komen? Er wordt tot die tijd door de Soos gebruik gemaakt van 
de zaal!!!! 
We beginnen na de vakanties weer op 22 september. 
De vaste deelnemers kunnen zich t/m vrijdag 18 september 
afmelden. Ook het aanmelden van nieuwe deelnemers kan t/m 
vrijdag voorafgaand aan de datum van het eten; bij Lies Dobber, 
Tel.4031513 of  l.dobber@planet.nl.  
Probeer het eens; een keer komen verplicht u tot niets. De 
kosten zijn € 10,- per keer per persoon voor een 3 gangen 
maaltijd met een drankje vooraf en een kopje koffie/thee toe. 
Gelukkig voor u hebben we nog een paar plaatsen over, maar 
vol is vol.! 
Voor vervoer kan worden gezorgd (Tel.403 3723 Tonny Spaan). 
 

S.R.V. DE DRAAI 
De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in DRAAI 
33 de volgende activiteiten:  
Elke maandag biljarten voor dames van 9.30-11.30 uur en  
 biljarten voor heren van 13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend programma 
met sjoelen, kienen, rummicub en klaverjassen en koersballen 
te vinden in de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
Kom eens langs om de sfeer te proeven en mee te doen. 
 
 
Kom zingen bij het Gemengd Koor Broek in Waterland  
Heb je een drukke baan? Zingen is ontspannend en helpt stress 
te verminderen. Of ben je gestopt met werken en ben je toe aan 
een nieuwe uitdaging? Ontdek dat ook jij kan zingen. Kun je 
geen noten lezen? Geen probleem, ook zonder ervaring ben je 
welkom.  
Kortom: kom zingen bij ons Gemengd Koor Broek in Waterland. 
Vooral mannen worden met open armen ontvangen!  
Onder leiding van onze enthousiaste dirigente Gerarda Bloem 
maken we samen mooie muziek in een ongedwongen sfeer, 
klassiek en ook wat lichter.  
Kom eens langs om de sfeer te proeven, je kunt de repetities 
vrijblijvend een maandlang bijwonen. We repeteren elke 
woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Bieb bij het Broeker 
Huis.  
Voor informatie: Wim Drijver (403 1201) of Trudy Kunst (403 
1647).  
 

BROEKER KERK 
De Broeker kerk is t/m  3 oktober dagelijks geopend. 
Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

EXPOSTIE 
Wil Busquet, schilderijen t/m 27 augustus 

In de kerk in Broek in Waterland worden van tot 28 augustus 
schilderijen van Wil Busquet tentoongesteld. Haar schilderijen 
zijn geinspireerd door wat je vanuit een vliegtuig ziet: de 
prachtige kleuren en de dynamiek tussen land en water.  
De verf is acryl, hier en daar vermengd met zand of grind, 
waardoor de structuur varieert. Naast de serie landschappen 
zijn er ook kleine primitieve Griekse kerkjes als tegenstelling tot 
onze stoere kerk in Broek (die zelf ook een bezichtiging waard 
is).  
Wil: "Tekenen was altijd al een hobby van me. Na mijn opleiding 
als lerares heb ik daarom ook direct een tekenakte gehaald. Op 
mijn eerste lagere school mocht ik in alle klassen de 
tekenlessen geven en later gaf ik les aan een middelbare school 
in Amsterdam. Drukke baan, druk gezin en dus nog geen tijd 
om zelf te schilderen. Wel heb ik in bijna alle vakanties in het 
buitenland teken- en schildercursussen gevolgd. Vaak ging ik 
naar Griekenland, voor mij het allermooiste land en het blijft een 
bron van inspiratie. Misschien kan ik mijn liefde voor het land 
een beetje overbrengen en de Griekse politiek even doen 
vergeten." 
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