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AGENDA 

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 
20mrt Broeker kerk Palmpasenfeest 
20mrt Zuiderwouder kerk Koffieconcert Merel Naomi, harp 
22mrt Samen eten in Het Broeker Huis 
24mrt OUD PAPIER Soos: Noord 
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: Zuid 
31 mrt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
31mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  1apr SRV De Draai: Koersballen 
  1apr DRAAI 33 Filmhuis 
  1apr Fanfare Zuiderwoude, jaarlijkse Bingo avond 
  7apr OUD PAPIER Soos: Noord 
  7apr DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
  7apr DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  7apr Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
 8apr SRV De Draai: Sjoelen 
11apr Jaarvergadering Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
12apr DRAAI 33: Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
13apr DRAAI 33 Jaarvergadering Kleindiersportvereniging 
14apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
14apr DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
14apr DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
15apr SRV De Draai: Kienen 
16apr Mensen in Nood Kledingactie 
16apr Suyderwou’s Historie naar Dordrecht 
16apr Concert Fanfarecorps Zuiderwoude m.m.v. Gemengd Koor 
19apr Samen eten in Het Broeker Huis 
22apr SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub, Scrabble 
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 

 

VROUWEN VAN NU 
Dinsdag 22 maart om 20.00 in het Bernard Nieuwentijt college te 
Monnickendam. Likeur proeverij. 

We worden op een bijzondere humoristische manier mee gevoerd naar 
de gouden eeuw waarin de likeur zijn oorsprong heeft.  
Er zijn ook alcohol en suikervrije likeuren te proeven. 

 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  19 maart 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!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHARINA STICHTING 

Op zondag 20 maart, 11.30 uur is er een palmzondagconcert 
met Merel Naomi, harp. Ze speelt ook in de kerkdienst die om 10.00 
uur begint.  Contrastrijk en eigentijds, met een originele toelichting van 
het programma. 

Toegang vrij, uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 

PALMPASENFEEST IN BROEK IN WATERLAND 
Zondag 20 maart 2016 om 16.00 uur in de Broekerkerk 

vieren wij samen met de kinderen van Broek in Waterland en omgeving 
het Palmpasenfeest. De deuren van de kerk staan open voor alle 
kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en 
iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
Een aantal kinderen zal een toneelstukje opvoeren over Palmpasen en 
nog meer. Natuurlijk worden er veel liedjes gezongen. Ook gaan we 
samen met de kinderen een palmpasenstok maken. 
Het is altijd een feestelijke middag waar veel kinderen bij aanwezig zijn. 
Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om dit palmpasenfeest  voor 
de kinderen samen met ons te vieren.  
Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de kosten van 
deze viering. 

 

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. 

 

FANFARE 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. 

 
Goed fietsstoeltje met windscherm ,aan het stuur, op te halen bij de 

Draai 49, 0630531144 
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SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 22 maart, 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 18 maart  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 18 maart. 
Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 

Staat u al op de lijst en u bent verhinderd, meldt u zich dan af. 
 

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. 

 
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, 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 3243 of 403 1341 of mailen 
naar suyderwoushistorie@hotmail.com.  
 

 

KINDEROPVANG NODIG? 
’T Kidzzmolentje biedt professionele en kwalitatieve kinderopvang aan 
voor kinderen van 0-4 jaar. 

De gastouderopvang vindt bij mij thuis plaats in een veilige, warme en 
huiselijke sfeer, waarin persoonlijke aandacht voor ieder kind optimaal 
gewaarborgd wordt en een gevarieerd dagprogramma wordt 
aangeboden. Ik heb 10 jaar professionele ervaring met de doelgroep 0-
4 jaar en ben als erkend gastouder aangesloten bij een professioneel 
gastouderbureau, waardoor u in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag. 
De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 7.15 - 
18.15 uur. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij  
’t Kidzzmolentje in Broek in Waterland! 
Voor meer informatie kunt u mij, Nies ten Bosch, bereiken op: 

06-22182131 of per e-mail: pfranken@xs4all.nl.  
U kunt ook contact opnemen met Gastouderbureau Waterland op 

0299-655338 of www.gobwaterland.nl 
 

YOGA VOOR KINDEREN 

Even een uurtje per week naar binnen keren. Luisteren naar de stilte, 
of een mooi verhaal. Werken aan een soepel en sterk lichaam. Dat kan 
bij yoga. Op zaterdagmiddag 19 maart start er een nieuwe groep voor 
kinderen vanaf 8 jaar in Broek. De eerste les mag je gratis komen 
ervaren. Daarna besluit je of je verder gaat. Meer informatie op 
www.worldatyourfeet.nl of 0651616234 (Angela) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK 

Klaaaarrrrr voor de start???? 
Wie leest de meeste boeken tijdens de Karmac LEESRACE? 

Op 9 maart is de Karmac leesrace van start gegaan in jouw bibliotheek. 
Doe mee en lees zoveel als je kan! Uiteraard ben je automatisch 
aangesteld als jurylid en kan jij je stem uitbrengen op  

WWW.KINDERJURY.NL 
De andere boeken doen ook mee met de Karmac Leesrace, zodat je 
altijd genoeg racevoer hebt! De RACE duur van 9 maart t/m 30 april. 

 
LITEREAIRE SALON BROEK IN WATERLAND 

"Literaire salon Broek in Waterland" verwelkomt geïnteresseerden uit 
Broek in Waterland en omgeving, die zich willen verdiepen in de 
Nederlandse literatuur en haar schrijvers. De salon bestaat al ruim 4 
jaar . We lezen elke maand een boek en bespreken het tijdens de 
salon. Het is een persoonlijke verrijking om literatuur te lezen en 
vervolgens kennis en ervaring met elkaar te delen.  
Meld je aan via literairesalon@gmail.com of bel met  
Hermanda van der Wilk 020-3313818 / 0630531144  

 

 
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. 

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  

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 

 
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. 
 

BAGAGEWAGENTJE 

Er staat al enige maanden naast mijn schuur achter het v.m. 
Gemeentehuis een bagagewagentje. Wij (de naast omwonende) 
vermoeden dat het gedumpt is. Het heeft géén kentekenplaat. 
Wij, de zelfde omwonende, weten er wel een nieuwe toekomst voor, 
maar dat moet wel verantwoord zijn. Wil de eigenaar zich melden. 
Info bij Kees Oud , Mob. 0612032845 

 

BROEK LAB 

Onlangs heeft u van ons een flyer gekregen over de mogelijkheid om, 
in coöperatief verband,  uw eigen zonnepanelen te laten leggen op het 
dak van de school of een boerenschuur als het niet mogelijk is deze op 
uw eigen dak te leggen, bijvoorbeeld omdat u in het beschermd 
dorpsgezicht woont. Om zo’n coöperatie te kunnen realiseren 
zoeken we zo’n 30 tot 50 deelnemers die willen investeren in 
bijvoorbeeld 6 tot 10 zonnepanelen, goed voor een derde of meer 
van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.  

Bij voldoende belangstelling gaan wij op zoek naar boeren in de 
omgeving die hun dak ter beschikking willen stellen en organiseren wij 
een informatieavond. Pas daarna besluit u of u echt mee wilt doen. 
Mocht u deze informatie gemist hebben dan kunt u contact opnemen 
met Johan Lok (0648633415,  lokhas@xs4all.nl) of Willem de Vries 
(020-4033064, wdevries.willem@gmail.com).  

Begin april volgt nog speciale informatie voor degenen die wel 
zonnepanelen op hun eigen dak kunnen leggen.  

 
OVERLEDEN 

Verena Klara Margaretha Klinkenberg, oud 97 jaar, w.v. F.W.A. Stöve 
 

Duifje Dinkla, oud 90 jaar, w.v. K. van Schieveen 
 

Leny van der Snoek, oud 72 jaar, e.v. Ricus Geugjes 
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