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AGENDA 

  3mrt Juridisch Spreekuur 
  4mrt SRV De Draai: Koersballen 
  4mrt VRIJdagMIddagBOrrel in Het Broeker Huis 
  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 
11mrt VRIJdagMIddagBOrrel in Het Broeker Huis 
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 
18mrt SRV De Draai Paaskienen 
18mrt VRIJdagMIddagBOrrel in Het Broeker Huis 
19mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
19mrt Aisha’s Dance Floor: danswedstrijd 
22mrt Samen eten in Het Broeker Huis 
22mrt Vrouwen van Nu: Geschiedenis van de  Likeur met proeverij 
24mrt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
24mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
25mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub, Scrabble 
25mrt VRIJdagMIddagBOrrel in Het Broeker Huis 
31mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11apr Jaarvergadering Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
12apr DRAAI 33: Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
13apr DRAAI 33 Jaarvergadering Kleindiersportvereniging 
16apr Suyderwou’s Historie naar Dordrecht 
16apr Concert Fanfarecorps Zuiderwoude m.m.v. Gemengd Koor 
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. 

 

WAAR BLIJFT ONZE SUPERMARKT IN BROEK? 

www.supermarktinbroek.nl 
Laatste nieuws: Zie artikel Noord Hollands Dagblad op onze Website! 
”Wie bevrijdt Keboterrein in Broek van Vloek ?” En de Nieuwe Eigenaar 
Laat je stem horen d.m.v. het GASTENBOEK op onze Website! 
 

HONDENPOEP 

De laatste tijd komt het weer heel vaak voor dat hondenbezitters de 
uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Vriendelijk verzoek aan de 
hondenbezitters dit wel te doen en daarnaast ook hun hond aangelijnd 
te houden (zo is het ook makkelijker de uitwerpselen van je hond te 
vinden..). Een kleine moeite en zo houden we onze schoenen en 
tegelijk ons mooie dorp schoon! 

 

Inschrijving De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2016/2017 vier jaar worden (geboren 
tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013) kunnen ingeschreven worden aan 
OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2016 te komen doen. 

Voor een afspraak kunt u mailen naar 
m.vandergreft@obsdehavenrakkers.nl 
of bellen naar  De Havenrakkers - Mieke van der Greft- tel: 4031847 

 

 
 
 
 
 

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 
 

 
Digicafé 

HAAK-en BREICLUBJE 
Donderdagochtend 3 maart 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.  
        

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 10 maart, 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. 
 

ZUIDERWOUDER KERK 
Wie wil 5 keer  met ons meezingen? 

In Zuiderwoude hebben we een projectkoor. Dit koor o.l.v. Otto 
Dethmers treedt twee keer in het jaar op. Zo nu ook tijdens de 
Paasdienst. Wij oefenen vier keer op een woensdagavond,  van 20.15 
–tot 21.15 uur in de kerk van Zuiderwoude. We zingen met veel 
enthousiasme een divers repertoire Ons projectkoor heeft behoefte aan 
versterking.   Vindt u het leuk om mee te zingen neem dan contact op 
met Ria de Oude, 0299-651281. De data dat we repeteren zijn: 2,9,16 
en 23 maart.  

 
FANFARECORPS ZUIDERWOUDE 

Vrijdag 1 april a.s. (nee geen grap!) organiseert de Fanfarecorps 
Zuiderwoude weer haar jaarlijkse bingo avond.  
Ook draait het rad van avontuur. Er zijn prachtige prijzen te winnen! 
We maken er een gezellige avond van en hopen u te zien in het 
dorpshuis van Zuiderwoude. Aanvang 20.00 uur 
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TENNIS CLINIC 

Het bestuur van tennisvereniging Broek in Waterland en de trainers 
van Tennisschool Fast Forward verwelkomen alle leden graag op 
zaterdag 12 maart 2016 op ons tennispark voor een clinic.  

Speciaal voor de bewoners van de Trambaan en de Veenderijgouw 
wordt er een introductie clinic gegeven om u kennis te laten maken met 
onze tennisvereniging en haar leden. Wij sluiten deze middag graag af 
met een (kennismakings)borrel. De clinic is gratis toegankelijk voor 
zowel leden als  voor de bewoners van de Trambaan en de 
Veenderijgouw. 
Programma: 
13.00 – 13.45:  clinic Fast Forward jeugd 
13.45 – 14.15:  introductieclinic voor bewoners Trambaan en  
 Veenderijgouw 
14.15 – 15.00:  clinic Fast Forward senioren 
15.00 – …:  afsluitende borrel + vrij spelen 
 

KLEINDIER  JOURNAAL 

De kleindiertentoonstelling was afgelopen jaar wederom een succes. 
Op vrijdagavond werd de 84

e
 TT geopend door dhr. D. Broeder uit 

Broek. Daarna kon gedurende het hele weekend niet alleen de dieren 
bewonderd worden maar ook een verscheidenheid aan kraampjes. 
Nieuw dit jaar was een  broedmachine met kuikens welke  kon rekenen 
op een grote belangstelling. 
De feestelijke prijzenavond is ook weer achter de rug evenals de 
trekking van de Grote Verloting. De gewonnen prijzen zijn inmiddels 
thuisbezorgd en wij bedanken dan ook iedereen die geen prijs heeft 
gewonnen, voor het kopen van de lootjes van de club. 
Op naar de 85

e
 tentoonstelling! 

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 13 april om 20.00 uur in 
DRAAI 33 in Broek in Waterland. 
 

 EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 
LEREN&ZO heeft nog enkele plaatsen beschikbaar in BROEK 

Heeft je kind naast school extra hulp nodig bij taal, spelling of rekenen? 
Blijft het (begrijpend) 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. Vanaf eind maart is er ook weer 

plek voor een individuele sessie op woensdagmiddag.  
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 

 
PIANOLES 

“Ik werk vanuit de belevingswereld van de leerling; elke muziekvorm 
kan daarbij materiaal zijn. Ik merk dat elke leerling uit zichzelf een 
muzikale voorkeur en ontwikkeling doormaakt zonder dat ik iets opleg.   
Vaak maak ik ter plekke een bewerking van de muziek die de leerling 
wil spelen. Zodoende is er geen motivatieprobleem. Het gaat mij in de 
eerste plaats om het spelplezier. Dat wil zeggen dat ik procesgericht 
werk en niet met een resultaat. 
Natuurlijk zijn er wetmatigheden die aangeleerd moeten worden. 
Spelenderwijs komt alles aan bod; improvisatie, werken met 
akkoorden, zelf muziekstukken maken. 
Verder heb ik de mogelijkheid ontwikkeld om zonder noten lezen piano 
te leren spelen door middel van improvisatietechnieken. Deze 
benadering vergt een avontuurlijke instelling en nog meer 
zelfwerkzaamheid. 
Ik geef op donderdag les tussen 16.00 en 22.00 uur in DRAAI 33. 
Tarief: € 22,50 per half uur individuele les.  
Frank van Rijswijk tel: 06-83046081 frankvanrijswijk@xs4all.nl 

 
TIJD VOOR ROCK 

Wie vroeger gitaar, bas, drums, toetsen speelde of in een band heeft 
gezongen, maar dit al een tijd niet meer heeft gedaan, kan nu zijn kans 
grijpen en dit weer  oppakken. De cursus “Tijd voor Rock” van 
Muziekschool Waterland brengt popmuzikanten van weleer bij elkaar. 
In acht weken tijd stoomt een enthousiaste bandcoach van De 
Popfabriek jou en je kersverse nieuwe band klaar voor een optreden 
tijdens de bandpresentatie van De Popfabriek in P3. 
Onder leiding van een ervaren bandcoach studeer je in acht weken tijd 
een aantal nummers in. De cursus wordt op dinsdag (15.00-16.00 uur) 
aangeboden en op vrijdag (15.30-16.30). Startdatum is 8 maart, 
respectievelijk 11 maart. 

Meer informatie is te vinden op www.muziekschoolwaterland.nl  onder 
tabblad cursussen. 
 

OUD BROEK 

Ga naar www.oudbroek.nl . Links op de startpagina staat een 
kolommetje NIEUWS. Klik op lees verder bij Tekeningen van Piet Kok 

of Broeker berichten in historische kranten en u kunt na nog eens te 
klikken alle tekeningen van Piet Kok bekijken  of bij de Historische 
kranten: “Herinneringen aan Broek” de artikelen(28) die  G.J. Mulder 
(1908) in 1981 in de Noord-Holland.  
 

 
 
 
 
 
 

AISHA’S DANCE FLOOR 

Ben je helemaal gek van dansen? Of heeft u een kind/peuter die niet 
stil kan zitten? Elke maandag, woensdag en donderdag vinden er 
danslessen plaats voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Maandag 17.30-18.30: Streetdance/Hiphop 8-10 jr in Gymzaal de 
Havenrakkers. 
Woensdag 13.00-13.45 Streetdance 4-5 jr Gymzaal de Havenrakers. 
Woensdag 13.45-14.30 Streetdance 6-7 jr  Gymzaal Havenrakkers. 
Donderdag 9.15-9.45 Peuterdans 2-3 jr in DRAAI 33. 
Geef je op voor een gratis proefles.  
Mail naar: aishasdancefloor@gmail.com 
Voor meer info: www.aishasdancefloor 0615964373  
Everybody Dance Now Danswedstrijd op 19 maart! 

De dansschool Aisha's Dance Floor bestaat 1 jaar en dat willen we 
vieren met een danswedstrijd! 
Hou jij van dansen?! Geef je dan nu op voor dé plaatselijke Everybody 
Dance Now danswedstrijd. Iedereen van 4-21 jaar, wonende in 
gemeente Waterland mag zich opgeven door te mailen naar: 

everybodydancenowwedstrijd@gmail.com 
Er vallen mooie prijzen te winnen. 

Solo, duo of met een groepje? Het kan allemaal. Per persoon mag je 
maximaal aan 2 acts meedoen, mits het in een verschillende 
samenstelling is. Bijvoorbeeld solo en als duo, of als duo en in een 
groep.  
Het is belangrijk dat je zelf een choreografie maakt van maximaal 2.30 
minuut.  Liever niet meedoen maar wel willen kijken? 
De aanvang is 15.00 uur en de entree is € 5 p.p.Het vindt plaats in 
De Bolder, 't Spil 1 in Monnickendam. 
Zorg dat je erbij bent want het beloofd een knallend spectakel te 
worden! contact: www.aishasdancefloor.nl tel. 0615964373 
aishasdancefloor@gmail.com 
 

VrijMiBo in Het Broeker Huis 
Elke vrijdagmiddag VRIJdagMIddagBOrrel in Het Broeker Huis! 

De hele week hard gewerkt? Dorstig? Trek? Gewoon behoefte aan 
gezelschap? Kom naar de VrijMiBo in Het Broeker Huis!!  
Drankjes, happen en gezelligheid; vóór, dóór en mét Broekers! 
Vanaf 17 uur inloop met uitloop. 
Tot 20.30 uur zorgt The Nanny Shop voor de kids in de Achterzaal. 
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart 

 
SUYDERWOU’S HISTORIE 

Op 16 april a.s. houden wij onze stadswandeling in Dordrecht. We 

vertrekken met de bus om 8.30 uur uit Zuiderwoude, stoppen in 
Monnickendam en Broek en zijn dan om 10.00 uur in Bellevue 
Groothoofd te Dordrecht, waar de koffie met appelgebak voor ons klaar 
staat. Vanaf 11.00 uur wandelen we met gidsen door de oude stad. Om 
12.30 uur gebruiken we de lunch op hetzelfde adres. Tot 16.30 uur kan 
een ieder doen wat hij/zij leuk vindt. Om 18.00 uur zijn we dan weer 
thuis. De kosten zijn € 40,-- voor leden en € 46,-- voor niet-leden. Voor 
info en aanmelding kunt u bellen met 403 3232 of 403 1341 of mailen 
naar suyderwoushistorie@hotmail.com.  
 

GEVONDEN 

In de Roelestraat t/o 16 op 27 febr. Fiets-of autosleutels. Inf.4031313 
 
Opgevist uit het Havenrak - een roer met helmstok - door Niek Groot 
(4031624). 
 

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. 

 

 
ROMMELMARKT IN BROEKER KERK 

t.b.v. het onderhoud van de kerk 
op zaterdag 9 april 

 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er  

op zaterdag 2 april een ophaaldag 

van de spullen die u thuis heeft bewaard voor de rommelmarkt in de 
kerk. 
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 – 12 .00 uur en 14.00 – 16.00  uur zelf uw spullen naar de kerk 
brengen.  
Toch nog vervoersproblemen?  
Bel of mail naar bovenstaande adressen en het wordt alsnog 
opgehaald. 
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. 
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