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AGENDA 

19feb SRV De Draai:Kienen 
20feb OUD PAPIER Havenrakkers 
21feb Catharinastichting: Middagconcert: Ongekend-Duo 
23feb Samen eten in Het Broeker Huis 
24feb Broek Lab # 6 in Het Broeker Huis 
25feb OUD PAPIER Soos: Noord 
25feb DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen  
25feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
25feb Kerkplein: Filmavond 
26feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
  3mrt OUD PAPIER Soos: Zuid 
  3mrt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
  3mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3mrt Juridisch Spreekuur 
  4mrt SRV De Draai: Koersballen 
  4mrt DRAAI 33: Filmhuis 
 6mrt Broeker Kerk: Oecumenische viering  
 9mrt A.T.V. Broek in Waterland alg. Ledenvergadering om 20.15 u. 
10mrt OUD PAPIER Soos: Noord 
10mrt DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
10mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
10mrt DRAAI 33: Ontdek je drijfveren door het Enneagram 
11mrt SRV De Draai: Sjoelen 
14mrt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
17mrt OUD PAPIER Soos: Zuid 
17mrt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
17mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
19mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
22mrt Vrouwen van Nu: Geschiedenis van de  Likeur met proeverij 
11apr Jaarvergadering Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
12apr DRAAI 33: Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
15/16mei Kunstroute 
23/24sep Broekelicious in 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 

 
 

DORPSRAAD 
Maandagavond 11 april 2016 vindt de Jaarvergadering van de 
Dorpsraad Broek in Waterland plaats in Het Broeker Huis.  
Aanvang: 20.00 uur. 

 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  20 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!! 
 

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! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKPLEIN 
HET LEVEN ONTWRICHT IN DE WOESTIJN 

Filmavond 
Even buiten Timboektoe leven de herder Kidane, zijn vrouw Satima en 
hun dochter Toya. Alles verandert door een conflict tussen Kidane en 
de visser Amadou over een dode koe. Dan krijgt Kidane te maken met 
nieuwe wetten.  
Het schrijnende drama van deze woestijnstad was in 2015, als 
inzending van Mauritanië, genomineerd voor een Oscar in de categorie 
Beste Buitenlandse Film. 
25 februari. De Bolder, ’t Spil 1, M’dam. Aanvang: 20.15 uur 
 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 23 februari 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. 

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 19 februari  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 19 februari 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op de lijst en bent u verhinderd, 

dan dient u zich af te melden. 
 

BROEK LAB # 6 
Woensdag 24 februari om 20.00 in het Broekerhuis 

Een Broek Lab avond met updates van bestaande ideeën en volop 
ruimte voor nieuwe. Komt allen! 
Gerealiseerde projecten: 

 Fruitbomen geplant bij SDOB + Elektrische deelauto  

 Bijenhotel op de Volgermeer  

 Schooltuintjes OBS de Havenrakkers  

 Bloemenlint door Broek + Guerrilla tuintjes  

 Energie besparing informatie avond  

 Zonne-energie thema avond 
Toekomstige plannen en projecten:  

 Broek in Waterland zelfvoorzienend met zonnepanelen: op 
eigen dak en op daken van boeren schuren  

 Zelfoogst tuin  + Oogstfeest 
Kijk ook op onze Facebook pagina.  
 

VIERING VOOR IEDEREEN 
Zondag 6 maart 10.00 uur oecumenische viering  in de Broeker 

Kerk. Voorganger Pastor Henk Bak uit Monnickendam, muzikale m.v. 
het  koor Viva Voce o.l.v. Marjo van den Doel uit M'dam  
Thema van de viering: Kerk naar buiten. 

Traditioneel zijn we bekend met het ontmoeten van elkaar in de kerk. 
Maar ook buiten de kerk kunnen we elkaar ontmoeten.                
“Ga op weg! Je hoofd weet niet, waar je voeten je hart brengt”  
Onderweg naar de kerk weet u ook nog niet wie of wat u daar zal 
aantreffen. Kom!  U bent hartelijk welkom. 
Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

ADIEU BROEK! 

Heel hartelijk dank voor alle aandacht, en meer !, gekregen  
bij ons afscheid. Dick en Mieke de Graaf 
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LOOPCURSUS Broek in Waterland 
START Zondag  28 Februari 2016 10.00 uur 

Deze cursus is bedoeld voor licht gevorderden en gevorderden.  
Voor iedereen die kennis wil maken met verschillende trainingsvormen 
en technieken. Naast de training kun je nog 1 of 2 keer zelf lopen op 
een persoonlijk schema. Ontwikkeling, plezier en variatie staan voorop. 
Twijfel je nog, loop dan de eerste keer mee zonder verdere 
verplichtingen. 
10 trainingen van 1,5 uur (t/m zondag 8 mei, zondag 27/3 niet i.v.m. 
Pasen.) op zondagochtend  10.00 uur bij Fitness Rob de Baat, 

 

Broek 
in Waterland. De kosten: € 105,00 (excl. trainingsschema). Voor 
deelnemers aan eerdere cursussen € 90,00 (excl. trainingsschema) 
Info en aanmelding: www.aves-coaching.nl of 06-10859958. 
 

 
Digicafé 

HAAK-en BREICLUBJE 
Donderdagochtend 18 februari gaan we weer verder 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  
Het haak en breiclubje is nog steeds op zoek naar: Wol, Katoen, 
en Restjes Stof daar kunnen we ook het een en ander mee maken. 
Voor meer info Nel Arends 0204033096 

 

ENNEAGRAM 
‘Ontdek je drijfveren! Lezing op donderdag 10 maart 2016. Het 

Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 menstypes. 
Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de werkelijkheid 
kijkt en deze inkleurt. Ieder mens heeft 1 preferente bril en 
bijbehorende drijfveren. Word je je bewust van jouw bril dan ga je 
gedragingen van jezelf en anderen beter herkennen en 
begrijpen. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 
22.30 uur. Locatie: De draai 33, 1151 CD Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
        

ONGEKEND-DUO 
Zondag 21 februari, Kerk Zuiderwoude, 16:00 uur  

Klassieke muziek saai, afgezaagd, achterhaald en oubollig?  
Echt niet! Sinds begin 2013 bewijzen  

klarinettist Tom Wolfs en slagwerker Niek KleinJan het. 

Wolfs en KleinJan kennen elkaar van het JongNBE (Nederlands 
Blazers Ensemble) waar zij van 2012 tot 2014 deel van uitmaakten.  
Het duo is regelmatig live te horen op Radio 4 en speelt in zalen door 
heel Nederland: van het Koninklijk Concertgebouw tot Carré, van het 
Herman van Veen ArtsCenter en de Melkweg tot het Internationaal 
Kamermuziekfestival Schiermonnikoog.  
Ze spelen werken van Bach tot Reich en van Rachmaninoff tot 
Beethoven. Daarbij geven ze uitleg over de muziek en hun vele 
instrumenten. De ervaring leert dat kinderen de marimba ook reuze 
spannend vinden, dus neem ze mee! 
Wilt u ook eens van uw stoel geblazen worden? Kom dan luisteren! 
Toegang € 10.00. Kinderen gratis (liefst vanaf 6 jaar)  
Kaarten reserveren: jeanneklein@planet.nl  

 

SPORTSPEKTAKEL in MONNICKENDAM 
Zwemspektakel op maandag 29 februari om 13.00 uur 

Alle kinderen met minimaal het  A-diploma zijn uitgenodigd om voor  
€ 2,50 een middag waterpret te beleven. De badmeesters en –juffen 
van het Sportfondsenbad en de buurtsportcoach van Sportservice 
Zaanstreek-Waterland bundelen de krachten om de kinderen 
uitdagende wateractiviteiten aan te bieden.  
Deur open 12.45 uur. Start programma 13.15 uur met uitleg. 
Er is o.a. een recordpoging bommetje, butler- en mattenrace en aan 
het eind vrij zwemmen.15.00 uur einde spektakel. Meld je voor 
donderdag 25 februari, stuur een mailtje met naam, leeftijd naar 

phaakman@sportservicezaanstreekwaterland.nl o.v.v. zwemspektakel 
Schaatsspektakel op dinsdag 1 maart van 13.00 – 17.30 uur 

Sportservice Zaanstreek-Waterland organiseert i.s.m. SCC De Bolder 
voor kinderen v.a. 8 jaar een schaatsmiddag op ijsbaan de Westfries in 
Hoorn. Om 13.00 uur verzamelen we bij De Bolder, ’t Spil 1 

Monnickendam vervolgens rijden we met een tourbus naar Hoorn.  
De kinderen krijgen daar in groepjes van tien kinderen een uur 
schaatsles van de trainers van Schaatstrainingsgroep Waterland. 

Een uur vrij schaatsen om het geleerde toe te passen  
Aankomst bij de  De Bolder in Monnickendam 17.30 uur. 
Neem je eigen schaatsen en handschoenen (verplicht) mee!  

Schaatsen huren kost € 6,-- bij de schaatsbaan, maat opgeven!! 
De kinderen krijgen een pakje drinken. Je mag zelf ook wat 
meenemen. Kosten € 12,- betalen bij De Bolder, het liefst gepast.  
Stuur voor donderdag 25 februari een e-mailtje met naam, leeftijd en 

telefoonnummer naar info@debolder.com o.v.v. schaatsspektakel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROMMELMARKT in de KERK 
van Broek op zaterdag 9 april van 09.00 tot 14.30 uur. 

Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het Onderhoudsfonds. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige goede spullen  

tot zaterdag 2 april bij u thuis te bewaren. 

De organisatoren van de rommelmarkt beschikken namelijk niet meer 
over een plek waar alle goede gaven van te voren opgeslagen kunnen 
worden. 
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion Spaans 
020 403 1494 of mail Atsie Drijver atsiedrijver@zonnet.nl 

Zaterdag 2 april komen we dan langs om uw spullen op te halen. 
Mocht het u niet schikken op 2 april dan kunt u vanaf maandag 4 

april t/m donderdag 7 april van 10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 16.00 
uur zelf uw spullen naar de kerk brengen. Toch vervoersproblemen? 
Bel of mail naar bovenstaande adressen en we komen langs!! 
LET OP !! 
Televisies, computers en randapparatuur worden NIET meegenomen 

of aangenomen in de kerk. 
P.S.  
Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde naar Laan 4 
worden gebracht. 

 
PETITIE VOOR MEER DUURZAME ENERGIE IN WATERLAND 

Er loopt een internet petitie, gericht aan de Provincie Noord - Holland, 
voor méér duurzame energie in Waterland. De Coöperatieve 
Windmolenvereniging Waterland en de Stichting Duurzaam Waterland 
willen graag uitbreiding van het aantal windmolens bij de Nes.  
De plek is goed, de molens zijn in het bezit een coöperatie van 
Waterlandse burgers en de winsten komen o.m. ten goede aan andere 
duurzaamheidsprojecten zoals zonnepanelen e.d.   
Allemaal redenen om deze petitie te ondersteunen!!   
U kunt meedoen aan de petitie, 
zie   http://www.petities24.com/meer_duurzame_energie_in_waterland   

 
KUNSTROUTE 

Beste kunstenaars, Broekers en buitenlui, 

Dit jaar is er weer een kunstroute in Broek in Waterland. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren deze keer niet met Hemelvaart maar 
met Pinksteren. Zondag 15 en maandag 16 mei om precies te zijn.  
De inschrijvingen komen binnen, maar  er is nog ruimte voor meer. Dus 
voor schilders, fotografen, keramisten, beeldhouwers en multimedia 
mensen. Maar ook voor performance art en muziek staan we open. 
Mail dus zo snel mogelijk wat beeldmateriaal, een kort stukje tekst 
en je website. Inschrijfkosten zijn dit jaar 50euro per deelnemer. 
Hiervan kunnen wij de voorbereiding en het drukwerk bekostigen.  Let 
op:  Inschrijven kan tot 1 maart! 
Dit jaar proberen we ook iets nieuws, namelijk een Doe- en denk 
kunstroute voor kinderen: 

 
Tijdens de Kunstroute Broek in Waterland 2016, willen we ook graag 
de kinderen meer betrekken bij de kunst. Dit gaan we doen door een 
kunst speur&knutseltocht voor kinderen op te zetten. Als je je opgeeft 
voor de kunstroute, geef dan aan of je hieraan mee wilt doen. 
Het principe is heel eenvoudig: bedenk een vraag of raadsel over je 
kunst die je maakt of zorg voor een miniworkshop/activiteit voor 
kinderen op je locatie. 
Voor alle Broekers die hun schuur, tuin, huiskamer of zolder ter 
beschikking willen stellen voor een expoplek; mail je gegevens en 

we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We kunnen namelijk ook 
nog wel een paar locaties gebruiken! 
We zien jullie gegevens graag tegemoet. Voor vragen of meer info 
kunnen jullie ook op onze facebook pagina kijken: 
https://www.facebook.com/Kunstroute-Broek-in-Waterland-
1723511807884624/?ref=hl 
Mailen van de foto’s en teksten kan naar info@remondejong.com en 
posthumadeboer@gmail.com 
Voor vragen kunnen jullie mailen of bellen met 0621411823. 

 
BROEKELICIOUS 

Tweede editie van Broekelicious in 2016!! 
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2016 zal voor de tweede maal 
het culinaire evenement Broekelicious gaan plaatsvinden. Met meer en 
nieuwe koks, een andere opzet van de amuse avond op vrijdag en een 
grotere variatie aan smaken. Vrienden van Broekelicious zullen als 
eerste worden geïnformeerd over alle details. Algemene 
aankondigingen kunt u de komende maanden o.a. via De Broeker 
Gemeenschap verwachten. Dus zet alvast 23 en 24 september in de 
agenda en plan uw vakantie om dit niet-te-missen culinaire evenement 
heen.  
Voor Vrienden en verder info www.broekelicious.nl 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Sijtje de Waart, oud 80 jaar, w.v. Rinus Kunst 
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