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AGENDA 
21jan OUD PAPIER Soos: Zuid 
21jan DRAAI 33: Koffie- haken - breien 
21jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
21jan DRAAI 33: Spiritueel café 
22jan SRV De Draai: Kienen 
23jan OUD PAPIER Havenrakkers 
24jan 100 jaar Droge Voeten + PIM Pubquiz in Het Broeker 
Huis 
26jan Samen eten in Het Broeker Huis 
26jan Catharinastichting: vier vrouwen naar Lesbos. 
28jan DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen 
28jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
28jan Vrouwen van Nu: Jelle Abma vertelt over het Ilperveld 
29jan SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
30jan Broeker kerk inzameling Voedselbank 
30jan Zuiderwouder kerk: Winterwandeling  
31jan Catharina Stichting Koffieconcert: Het RieTrio 
1t/m6feb Collecte Hersenstichting 
  4feb OUD PAPIER Soos: Zuid 
  4feb DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen 
  4feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  4feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  5feb SRV De Draai: Koersballen 
  5feb DRAAI 33: Filmhuis 
  8feb Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
11feb OUD PAPIER Soos: Noord 
11feb DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
11feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11feb 6minutenwaterland: Nieuwe BLS/AED cursus 
12feb SRV De Draai: Sjoelen 
18feb OUD PAPIER Soos: Zuid 
18feb Vrouwen van Nu: jaarvergadering en Bingo 
19feb SRV De Draai:Kienen 
20feb OUD PAPIER Havenrakkers 
21feb Catharinastichting: Middagconcert: Ongekend-Duo 
23feb Samen eten in Het Broeker Huis 
 9mrt A.T.V. Broek in Waterland alg. Ledenvergadering om 
20.15 u. 
 

 
WAAR BLIJFT ONZE SUPERMARKT IN BROEK? 

Info:  www.supermarktinbroek.nl 
Laatste nieuws: Biedingen uitslag verkoop Kebo(kringloop) 
terrein    en een  Nieuw plan voor onzichtbare supermarkt met 
23 woningen     Laat je stem horen door middel van het 
GASTENBOEK ! 

 
FILMHUIS 

Rectificatie!!! 
In de vorige BG stond een fout mailadres. 
Het juiste is: filmhuisbroek@gmail.com 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 

EEN DIJK VAN EEN QUIZ  
een pubquiz over water en de watersnoodramp. 

op 24 januari in Het Broeker Huis 
Info en aanmelden: www.dijkvaneenquiz.nl 

Waar werd het vee ondergebracht toen de dijken in 1916 
doorbraken in Waterland? Hoeveel geld bedroeg de schade op 
Marken? Maar ook: Hoeveel water heeft een mens nodig per 
dag, wat is het verschil tussen kraanwater en mineraalwater en 
welke artiest zong: “Lopen over water”? In het kader van de 
herdenking van de watersnoodramp in 1916 en het feit dat we 
volgend jaar vieren dat we honderd jaar droge voeten hebben, 
wordt in samenwerking met Omroep PIM “Een Dijk van een 
Quiz” georganiseerd. Een gezellige en leerzame “pubquiz” met 
vierkeuzevragen over de watersnoodramp en over water in het 
algemeen.  
De quiz wordt gehouden op zondagmiddagen van 14:00 tot 
16:00 uur in vier verschillende kernen van Waterland. De 
voorrondes zijn op 17 januari in café Markerveerhuis in 
Monnickendam, op 24 januari in het Broekerhuis, op 31 januari 
in het dorpshuis van Ilpendam en op 7 februari in het Trefpunt 
op Marken. De vragen zijn afgestemd op de plaats waarin de 
voorrondes plaatsvinden.  
Aan de voorrondes kunnen maximaal tien teams van vier 
personen meedoen. Je kunt je inschrijven als team. Het 
winnende team uit de voorrondes gaat door naar de grote finale 
op 14 februari in het Markerveerhuis. Ook deze vindt plaats 
tussen 14:00 en 16:00 uur. Opgeven voor één van de 
voorrondes kan via deze website: www.dijkvaneenquiz.nl. Hier 
vind je ook meer informatie over de quiz.  
De voorrondes en de finale worden live uitgezonden door 
Omroep PIM. Omroep PIM heeft speciaal voor deze quiz 
nieuwe programmatuur aangeschaft waarmee de 
vierkeuzevragen aangevuld worden met beelden, video’s of 
geluidsfragmenten.  
Naast de kandidaten is toeschouwend publiek ook van harte 
uitgenodigd. Schrijf je snel in voor één van de voorrondes en 
maak kans op mooie prijzen.  

 
OUD PAPIER Havenrakkers 

Op  23 januari 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!! 

 
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 4 februari 
a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
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SPIRITUEEL CAFE 
Donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur in DRAAI 33: 

Body Talk 
Luisteren naar je lichaam kun je leren: om beter te 
communiceren met jezelf - lichamelijk, emotioneel, psychisch en 
spiritueel  
Irma de Jong en Eugenie Penders-Guljé,  Bodytalk 
Practitioners en Reikimasters, vertellen over hun ervaringen en 
demonstreren enkele simpele technieken die meteen tot 
resultaat leiden, zoals een handige spier-check. Na afloop ga je 
soepeler door het leven! Toegang:  
€ 10,00. Koffie, thee en koekjes gratis. Organisatie Spiritueel 
Café: Lisette Thooft, Tatia Tensen en Georgette Guljé. 

 
 

BRANDWEER BROEK IN WATERLAND 
 Het gebeurt maar al te vaak dat de auto’s in diverse straten in 
ons dorp zo slecht geparkeerd staan dat de hulpdiensten er 
niet of nauwelijks door kunnen. Het gevolg is dat er schade kan 
worden gemaakt aan uw auto en/ of dat de hulpdiensten te laat 
aankomen bij het incident. Wij verzoeken u vriendelijk uw auto 
zo te parkeren dat er naast nog 3,5 meter ruimte is, dan kan de 
brandweerauto er langs en kunnen de andere hulpdiensten er 
ook langs.  

Bij voorbaat dank, UW BRANDWEER. 
 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 26 januari, de 4

e
 dinsdag van de maand is er weer 

samen eten voor senioren vanaf 55 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 17.30 uur. Kosten  € 10,-- p.p.  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 t/m 22 januari  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 22 januari 
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. 

 
IN DE KERK VAN BROEK IN WATERLAND 

Inzameling voor de voedselbank 
op zaterdag 30 januari 2016 

De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 

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! 
Ook in 2016 gaan wij door met inzamelen voor de voedselbank. 
De mensen uit onze regio 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. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
VROUWEN VAN NU 

Jelle Abma vertelt over het Ilperveld 
Donderdag 28 januari 20.00 in het Bernard Nieuwentijt College, 

Pierebaan 5,  M’dam zal Jelle vertellen over de  
veelzijdigheid ,boeiende details en over de planten en vogels 

van het Ilperveld 
 

FITNESS en PILATES 
 Ook in 2016 is bewegen zo ontzettend belangrijk. 
FITNESS en PILATES, half uur spiertraining, op zondag een 
looptraining zijn allemaal mogelijk in of vanuit Nieuwland 21. 
Kijk op www.robdebaat.nl ; mail naar info@robdebaat .nl of bel 
020 4033389. Langs komen en een proefles kan ook.  
Rob de Baat  Fysiotherapie, Manuele Therapie, Sportrevalidatie 
en Fitness   

 
 
 
 
 
 
 
 

CATHARINA STICHTING  
Cultuur in Zuiderwoude en wijde omgeving 

Speciale Catharina-avond 
WE DO 

Afgelopen december vertrokken Erin Bouwen, Florien ten 
Hove, Janine van Gelder en Sonja Swen uit Zuiderwoude 
(samen ‘WeDo’) naar Lesbos om daar te helpen bij de opvang 
van vluchtelingen. Op 13 januari vertrekken ze opnieuw; dit keer 
gaat Lisan Beentjes met hen mee.  Op dinsdag 26 januari om 
20.00 uur vertellen zij in de kerk van Zuiderwoude over hun 
ervaringen.  
De toegang is natuurlijk gratis, maar uw bijdrage aan WeDo 
wordt erg op prijs gesteld. Dat kan ook op: NL 41 INGB 
0688292852 t.n.v. F. Ten hove, o.v.v. WeDo. 
Vanaf 19.30 uur is de kerk open en kunt u hen vast ontmoeten 
bij koffie en thee.  

 
KOFFIECONCERT van het Rie Trio 

Rik Sonneveld (hobo)  Cynthia van Leeuwen (hobo) 
Marca Schrap (fagot) 

Een mooi en intiem concert van hoboïst Rik Sonneveld cum 
suis. Op het programma staat o.a. een triosonate van Johann 
Dismas Zelenka.  
De prachtige akoestiek van de kerk laat de hobo zeer tot zijn 
recht komen. Er wat is er mooier dan één hobo? Met een 
verwijzing naar Wim Kan: natuurlijk twee hobo’s. Dat 
gecombineerd met de sonore klank van een fagot is er sprake 
van puur genot.  
Rik Sonneveld is op zijn 10

e
  begonnen met hobospelen, de 

eerste jaren kreeg hij les van zijn vader. Na een jaar 
Laboratoriumschool koos hij alsnog voor het conservatorium, 
eerst in Enschede, daarna in Den Haag. Vanwege economische 
redenen brak hij een jaar voor het einde zijn hobostudie af. Na 
een pauze van zes jaar heeft hij zijn instrument weer opgepakt 
en speelt sindsdien met diverse familieleden, vrienden, 
ensembles en orkesten waaronder het RieTrio. Rik Sonneveld 
was al eerder te gast in de kerk van zuiderwoude met Otto 
Dethmers 
Cynthia van Leeuwen is op haar 12

e
  begonnen met hobo 

spelen. Zij heeft gestudeerd aan de conservatoria van 
Amsterdam en Hilversum.  Zij is vaste hoboïste van het Hanze-
orkest in Zwolle en het RieTrio. Ook is ze oproepkracht van 
diverse begeleidingsorkesten.  
Marca Schrap is op haar 10de begonnen met fagotspelen. 
Hoewel ze nooit echt  het vak is ingegaan, heeft ze ruime 
orkest- en ensemble-ervaring. Ze speelt graag muziek voor 
blazers en hedendaagse muziek en deed dat o.a. in het 
Amsterdams Blazers Collectief, Utrechts Blazers Ensemble, 
Nieuw Geluid en het Nederlands Dubbelriet Ensemble.  
Naast fagot speelt Marca Schrap ook contrafagot. Sinds 1987 
speelt ze in het Domstad Blazers Ensemble en is daarnaast 
vaste speler/invaller bij Het Orkest (Amsterdam), Amsterdams 
Barok Gezelschap en Symfonie Orkest Nijmegen.  
Zondag 31 januari, Kerk Zuiderwoude, 11:30 uur.  
RieTrio speelt ook in de kerkdienst om 10:00 uur. 

Toegang gratis, de vrijwillige bijdrage  
wordt op prijs gesteld 

 
DE KRACHT VAN MUZIEK 

Filmavond op donderdag 28 januari. 
Een documentaire over de in vergetelheid geraakte singer-
songwriter Rodriguez. Ondanks uitstekende recensies 
verkochten zijn platen voor geen meter in de Verenigde Staten. 
Maar een illegale kopie van één van zijn platen kwam terecht in 
Zuid-Afrika en daar werd zijn muziek een fenomenaal succes. 
Maar Rodriguez was onwetend van zijn heldenstatus daar. Voor 
deze fascinerende film kreeg de Zweedse regisseur Malik 
Bendjelloul een Oscar.  
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang: 20.15 uur 
Toegang vrij, collectebus bij de uitgang 

 
COLLECTANTEN GEZOCHT 

In de week van 21 t/m 26 maart 2016 wordt weer de jaarlijkse 
Reumafondscollecte gehouden in Broek in Waterland, 
Zuiderwoude en Uitdam. Hierbij roep ik vrijwilligers op om een 
klein wijkje te willen lopen. Speciaal een verzoek aan 
Zuiderwoude, daar zoek ik twee vrijwilligers die de 
Zuiderwouderdorpsstraat en het Dijkeinde voor haar/zijn 
rekening wil nemen. Opgeven bij Tiny Valk: 020 403 1724. 
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Digicafé 

Het Digicafé is 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 en 
ook breien en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is 
van Wonen Plus. 

HAAK-en BREICLUBJE 
Donderdagochtend 21 januari startte we weer met het Haak-en 
Breiclubje voor het goede doel. Zoals U al eerder gelezen heeft 
breien en haken we voor Sterre en wel in DRAAI 33 van 10.00 
uur tot 12.00 uur. We zouden het leuk vinden als het groepje 
iets groter zou zijn. 
Ook zijn andere creatieve uitingen mogelijk, hoe meer variatie 
hoe leuker wij staan open voor ideeën. 
Dus lijkt het U leuk, kom dan eens langs. 

 
NIEUWE BLS/AED CURSUS 

op 11 februari  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 cursus  BLS/AED vindt plaats op donderdag 11 februari 
2016  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. 06 
53185923 

 
DVD /FILM van PRESENTATIE HET BROEKERBOEK 

Ik heb bij het 50 jarig bestaan van Oud Broek en de presentatie 
van het Broekerboek een filmopname gemaakt. Hierop staat 
behalve de uitreiking ook het cabaret en wat beelden van de 
receptie. Wilt u een DVD van de film ontvangen gooi dan een 
enveloppe met naam en adres en € 5,- bij ons in de brievenbus, 
dan ontvang je de film daarna thuis. (een blu-ray kan, na 
overleg, ook). Met vriendelijke groet  Tatia Englebert, Westweer 
1 (020 403 3530) 
 

BIKKELKIDS 
Kan jouw kind wel een duwtje in de rug gebruiken?  
BIKKELkids heeft weer plek in de  WEERBAARHEIDS-
trainingen voor kinderen tussen de 6-12 jaar!!  
Meld je snel aan via sara@bikkelkids.nl of 0622674102.  
Ook voor professionele OPVOED-ONDERSTEUNING en 
betrouwbaar INTELLIGENTIEONDERZOEK. Voor meer 
informatie over ons aanbod kijk op www.bikkelkids.nl. Tot snel! 

 
OPPAS GEVRAAGD 

Wij zijn op zoek naar een lieve oppas moeder die stevig in haar 
schoenen staat. Onze frivole dochters van 12, 10 en 7 jaar zijn 
om de week (oneven)  bij ons in Zunderdorp. De jongste twee 
haal je op van de Havenrakkers en de oudste komt zelf vanuit 
Monnickendam. 
Heb je interesse neem dan contact op met Alexandra 06-
45955575 

 
 
 
 
 
 
 
 

EEN NIEUWE BEHEERDER VAN DE BROEKER KERK 
In de afgelopen 40 jaar is het beheer van ons 
kerkgebouw in handen geweest van Marja en Kees Oud. 
We weten eigenlijk al niet meer anders.  Welnu dit gaat 
veranderen.  Per 1 juli 2016 stoppen zij met het 
verzorgen van alle andere activiteiten zoals 
begrafenissen, concerten, enz. 
Wij zijn Kees en Marja veel dank verschuldigd, te zijner 
tijd hoort u daar meer over. 
 
De boekingen van activiteiten in de kerk worden al vele 
jaren verzorgd door Nel van Vuure. Per 1 april stopt Nel 
hiermee. Nel, vanaf deze plaats, hartelijk bedankt. Later 
komen we daar  ook nog op terug.  
 
Bij het zoeken naar een nieuwe beheerder zijn we terecht 
gekomen bij  Wouter en Marieke Jesse,  jawel die van 
groenten en fruit en van de catering. Het laat zich raden 
dat wij als kerkrentmeesters zeer enthousiast zijn met 
deze keuze omdat de  betrokkenheid met onze 
dorpsgenoten  hierdoor vergroot kan worden. 
 
*Per 1 april kunt u activiteiten voor het kerkgebouw 
boeken op www.kerkbroekinwaterland.nl  Wouter of 
Marieke Jesse zullen dan contact met u opnemen.  
 
*Op 1 juli nemen Wouter en Marieke de taken van Kees 
en Marja over. 
 
Overigens staat deze overgang van beheer los van de 
lange termijn visie, waarbij we de keuze hebben voor evt. 
meer “andere“ activiteiten in het kerkgebouw. En wij, als 
kerkgemeenschap, wat meer afstand van het gebouw 
zullen nemen. De taken van Wouter en Marieke staan dit 
proces niet in de weg, het kan het zelfs bevorderen. 
Met vriendelijke groeten namens de kerkrentmeesters,  
Tjerk Doornenbal 
 

Hersenstichting collecte 1 t/m 6 februari 
Van 1 t/m 6 februari gaan vele enthousiaste collectanten op pad 
in Broek om geld in te zamelen voor mensen met een 
hersenaandoening (hieronder vallen o.a. beroerte, dementie, 
autisme, de ziekte van Parkinson en ADHD). De 
Hersenstichting laat onderzoek doen, geeft voorlichting, voert 
vernieuwende projecten uit en werkt aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. Wij hopen op uw steun. (U kunt 
ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland). Alvast bedankt! 
 

EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 
LEREN&ZO heeft nog enkele plaatsen beschikbaar 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 ook dit schooljaar weer in Broek in Waterland! 
Leerpraktijk LEREN&ZO biedt individuele en groepslessen 
(maximaal 4 leerlingen) aan. Professionele gediplomeerde 
leerkracht. Individuele lessen: € 45 per uur, groepslessen € 
29,50 per uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in een 
rekengroepje voor groep 6-leerlingen op woensdagmiddag 
13.00 -13.45 uur en in een rekengroepje voor groep 7-
leerlingen op woensdagmiddag van 16.30-17.15 uur. Vanaf 1 
februari individuele les nog mogelijk op woensdag na 17.15 
uur.   
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 
 

Traktatie en Overige Geschenken 
maakt Traktatie's voor Kinderverjaardagen en bij een Geboorte 
van een Broertje of Zusje. 
Ook is het mogelijk om een Luiertaart te bestellen. 
Nieuwsgierig geworden neem dan eens een kijkje op  
mijn Face Book pagina bij Traktatie's en Overige geschenken. 
Heeft U interesse neem dan voor verder informatie 
contact met mij op. Nel Arends Telefoonnummer 0204033096 
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DOCUMENTAIRE WATER-WOESTENIJ 
Sinds de zomer zijn Miranda van der Spek en ik, Ester Veldhuis 
de documentaire 'Water-Woestenij' aan het voorbereiden. 
Water-Woestenij is een poëtisch vormgegeven, muzikale 
documentaire over de overstroming van Waterland in 1916.  
Met rijk voorhanden archiefmateriaal, zorgvuldig verzamelde 
persoonlijke verhalen én speciaal gecomponeerde muziek van 
topmuzikant Jeroen Zijlstra en opkomend talent Thomas Geerts 
in Waterland bekend als dirigent van het Fanfarecorps 
Zuiderwoude  
De muziek wordt live uitgevoerd op betekenisvolle plekken in 
het landschap. 
Inmiddels is een groot deel van de aangevraagde 
subsidiegelden toegekend. Het bedrag wat nog ontbreekt om de 
documentaire daadwerkelijk te kunnen gaan maken hopen we 
in de komende maand via crowdfunding binnen te halen. 
We proberen het via zoveel mogelijk kanalen uit te zetten zo dat 
het ons gaat lukken!  
Op de website van Voor de Kunst lichten wij alles verder toe. 
https://www.voordekunst.nl/projecten/4059-water-woestenij 

 
CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 

We zijn sinds het vertrek van Rieks Hoogenkamp meer dan 
twee jaar bezig om allerlei festiviteiten, zoals bijv. concerten en 
tentoonstellingen, in kerk en dorpshuis te Zuiderwoude te 
organiseren. 
Wij streven ernaar de dingen goed te doen, maar de vraag is: 
Doen we de goede dingen?  
Anders gezegd: wat zou u willen dat wij zouden doen? Meer 
klassiek, meer jazz, meer singer-songwriters, meer poëzie of 
lezingen (en dan waarover?), films, ?  
Voor ons één groot ?. 
U kunt ons helpen door uw wensen aan vóór 9 februari aan 
ons kenbaar te maken. We gaan uw wensen bespreken in een 
klankbordgroep, iets wat we al eens  eerder gedaan hebben. 
Van de uitkomst daarvan zullen wij u op de hoogte stellen. 
U kunt uw suggesties sturen aan het mailadres van onze 
stichting: info@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
Voor de eerste helft van 2016 ligt de programmering al aardig 
vast (maar wie weet): 

- 26 januari: extra thema-avond. De vier vrouwen uit 
Zuiderwoude die naar Lesbos (zijn ge)gaan om daar 
vluchtelingen te helpen worden die avond in de kerk 
van Zuiderwoude door Paulien Bom geïnterviewd. 

- 31 januari: Koffieconcert. 11.30 uur 
- 21 februari: Middagconcert. 16.00 uur 

- Maart: (onder voorbehoud): Lezing van Ben Visser over 
het Maniërisme is de schilderkunst 

- 20 maart: Palmzondag koffieconcert. 11.30 uur 
- 24 april: Middagconcert 
- 22 mei: Koffieconcert 
- Vanaf juni tentoonstellingen van Cor Dick (heeft lang in 

Ilpendam gewoond), Juke Hudig, foto’s van Toon 
Vieijra en van Eddie Posthuma de Boer.  

- Catharina Stichting Zuiderwoude 
info@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
http://catharinastichtingzuiderwoude.nl 

Doet verrassen door de zoektocht naar kwaliteit en 
avontuur. 

 
 
 

PILATES 
Het nieuwe jaar goed beginnen met voldoende beweging? Dat 
kan! Kom een gratis proefles doen en kijk of pilates wat voor je 
is.  
Pilates houdt je soepel en lenig, maar maakt ook vooral je core 
(buik en rug) sterk. Core stability, waardoor je minder last hebt 
van pijntjes in rug en schouders. Natuurlijk komen ook alle 
andere spiergroepen aan bod èn de nodige ontspanning! 
Bel naar 06-11395952 of mail naar carolmoves@hotmail.nl 
 

GRATIS VOETREFLEXMASSAGE VOOR ZWANGEREN 
In verband met een onderzoek heb ik behoefte aan zwangeren 
die overtijd zijn en graag willen bevallen op een natuurlijk 
manier. Want dat is wat voetreflex ook kan doen!  
Dus val je binnen de doelgroep, bel dan snel, dan krijg je alle 
informatie, een gratis voetreflexmassage (2 indien nodig) en 
een bevalling die niet ingeleid hoeft te worden.  
Voetreflexmassage geeft geen enkel risico voor je baby, geen 
enkele nadelige bijwerkingen en zal je rust en ontspanning 
geven. Net wat je nu nodig hebt...   Bel snel, Carol 06-11395952 
 

 
 

GEZOCHT: VOLLEYBALLERS 
Liefhebbers van een sportieve vrijdagavond. 

Recreatief volleyballen – voor ontspanning – dat doen wij elke 
vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de gymzaal van de 
Havenrakkers.  
Met een gemengd heren/dames/jongens/meisjes-team. 
Wie doet er met ons mee? Profiel: tussen 15 en 85 jaar. 
Vereisten: weinig; een beetje balgevoel en opgeruimd karakter. 
Informatie?  
Mail naar volleybalbroek@xs4all.nl of kom op vrijdag gezellig 
even langs om te VOLLEYBALLEN. 

 
ROMMELMARKT 

ten bate van het onderhoud van de Broeker Kerk. 
Wegens gebrek aan opslagruimte is er gezocht naar een 
oplossing, om de Rommelmarkt toch voort kunnen zetten.  
Er is besloten om één grote ophaalactie te houden op 
zaterdag 2 april 1916.  
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Atsie Drijver 
atsiedrijver@zonnet.nl  
Mocht het u niet schikken op 2 april dan kunt u van maandag 4 
april t/m donderdag 7 april tussen 10.00 en 15.00 uur zelf uw 
spullen naar de kerk brengen. Toch nog vervoersproblemen? 
Bel of mail naar bovenstaande mensen en het wordt alsnog 
opgehaald. 
LET OP televisies, computers en randapparatuur worden NIET 
meegenomen of aangenomen in de kerk. 
De Rommelmarkt vindt dan plaats op zaterdag 9 april. 
P.S. Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde 
naar Laan 4 worden gebracht. 

 
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. 

 
KARMAC BIBLIOTHEEK  

Openingstijden 
Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading 
kunt vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid 
aanwezige titels. En zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan 
kunt u die aanvragen. Info: www.karmacbibliotheek.nl E-mail: 
bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 

Je kunt je ogen niet geloven,  
zoveel nieuwe titels in alle genres. 

 
HET BROEKER HUIS 

“GRAND CAFÉ & TROUWERIJ HET BROEKER HUIS” 
Naamswijziging 
Het Broeker Huis heeftna de jaarwisseling een 
(digitale)metamorfose ondergaan met de inzet van de wijsheid 
van alle Broekers met als werknaam “GRAND CAFÉ & 
TROUWERIJ HET BROEKER THUIS”. De wijsheid van de 
Broekers gaat de richting bepalen van onze dienstverlening. 
Geen idee is voor ons te gek. Geen ongezouten kritiek ontsnapt 
aan onze aandacht. Kortom: jullie stem gaat meetellen!    
Het Grand Café als tweede huis 
Nog in de experimentele fase: een fijne plek voor alle Broekers 
met superlekkere happen, veel gezelligheid en charmante 
bediening!  

 
Verjaardag vieren in DRAAI 33 

DRAAI 33 biedt u de mogelijkheid er b.v. uw verjaardag te 
vieren. Wat denkt U van een heerlijke lunch, of 's middags een 
gezellig borrel uurtje, of een etentje met wat natafelen tot 21:00 
uur. Wij hebben voor u de ruimte en de warmte, u regelt de 
catering.  
In de weekenden heeft DRAAI 33 nog ruimte, na overleg kan er 
ook in de week wat geregeld worden. 
Reserveren via www.draai33.nl of Jan de Klerk, beheerder 06 
4855 7260 
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