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AGENDA 

28apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
29apr SRV De Draai: geen programma 
29apr Kerk Zuiderwoude Sytse Buwalda met Ierse muziek 
  3mei DRAAI 33 Broekerhavenkoor viert 40-jarig bestaan 
  4mei OUD PAPIER Soos: Noord i.v.m. Hemelvaartsdag 

  6mei SRV De Draai: Koersbal 
  6mei DRAAI 33 Filmhuis 
  6mei Dorpshuis Zuiderwoude: Koppelklaverjassen 
  9mei Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
11mei DRAAI 33 Langer veilig thuis wonen 
12mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
12mei DRAAI 33 Warme lunch door Wonen plus 
12mei Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
13mei SRV De Draai: Sjoelen 
15/16mei Kunstroute 
19mei OUD PAPIER Soos: Noord 
20mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
21mei Catharina Wandeling 
22mei Catharina Stichting: Koffieconcert 
26mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
27mei SRV De Draai: St.D.O.B. Kienen. Sluiting seizoen. 
27mei Broeks Open 18 holes Golftoernooi 
28mei OUD PAPIER Havenrakkers 
  2jun OUD PAPIER Soos: Noord 
  2jun Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
  3jun DRAAI 33 Filmhuis 
  9jun Wonen Plus barbecue bij Jesse 
  9jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
13jun Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
21t/m24jun St.D.O.B. Senioren Vierdaagse 
27t/m30jun Avondvierdaagse 
 

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 

 

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 12 mei a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 12 mei, 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. 
 

AVONDVIERDAAGSE BROEK IN WATERLAND 

De data van de avondvierdaagse zijn bekend. U kunt dit jaar lopen op 
maandag 27 t/m donderdag 30 juni 2016 Noteer dit vast in uw 

agenda. De inschrijving start na het uitkomen van de volgende Broeker 
Gemeenschap. Daarin vindt u ook verdere informatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITIES IN DE BROEKER KERK 
BROEKER KERK 

Gré Mars exposeert van 25 april t/m 4 juni 

Zij schrijft: Jaren geleden heb ik ontdekt dat ik schilderen leuk vond en 
dat ook tot op de dag van vandaag nog steeds leuk vind. 
Gestart met een groepje in A’dam-Noord waar ik heel voorzichtig mijn 
eerste werkstukje creëerde, een stilleven (bloeiende geranium in pot 
met een grote groene cherry fles er naast) zelf verbaast maar het lukte! 
Ik schilder bijna altijd met acrylverf en bloemen blijven mijn passie en 
vooral het uitvergroten er van. Vaak schilder ik naar een voorbeeld, ook 
van bekende schilders, dat is prachtig om te doen. 

Voor de 4
e
 keer kunt u in de Kerk van Broek mijn werk  zien. 

 

WATERSNOODTENTOONSTELLING 
25 april – 20 augustus 

De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland stelt in 3 
wisseltentoonstellingen haar collectie watersnoodansichtkaarten uit 
1916 vergroot naar A5 ten toon. Er onder ligt een tijdlijn van 
krantenartikelen over de Watersnood van 14 januari – eind november 

1916. U kunt in de kerk het boekje “De Watersnood van 1916 in Broek 
in Waterland”, uitgegeven door de vereniging kopen voor € 5,-. 
De reproducties van de kaarten zijn te bestellen voor € 3,-- per stuk. 

De kerk is van 25 april 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 

 
UNIEK OPTREDEN SYTSE BUWALDA, COUNTERTENOR 

 met Ierse muziek 
i.s.m. de Ierse fluitiste Emma Zoe Elkinson en de Franse harpiste 
Constance Allanic. 
Sytse eert zijn vader, Han Buwalda, met een presentatie van het boek: 

‘Meester’s Rust’, een bloemlezing van Buwalda’s mooiste gedichten. 
Hierin wandelt u samen met de oude Schoolmeester door ‘zijn’ dorp 
Zuiderwoude met haar oude en nieuwe bewoners. Ook krijgt u een 
inkijkje in de belevingswereld van de kinderen uit zijn klas. 
De musici hebben in hun genre naam en faam gemaakt. Zo zingt 
Sytse Buwalda, geboren in Zuiderwoude en zeer bekend in 
Nederland, al meer dan 30 jaar op alle grote podia, speelde Elkinson 
in het verleden o.a. samen met U2 en is Allanic regelmatig te gast bij 
het beroemde Concerto Köln.  
Vrijdag 29 april. Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Kerk van Zuiderwoude 
Entree: slechts € 5,-  
Reserveren  via sytsebuwalda@gmail.com of 06-24 58 77 14 

 

KOPPELKLAVERJASSEN 

in het Dorpshuis van Zuiderwoude 
Zaterdag  6 mei om 20.00 uur in Dorpshuis Zuiderwoude. Opgeven 

kan via de vof.oudhuis@ziezo.biz of per 06-20989898. 
 

CATHARINA WANDELING 2016 op zaterdag 21 mei 

Dit jaar wandelt Catharina over de Veluwe en langs de voormalige 
Zuiderzee. De wandeling start in Nunspeet, waar we koffie/thee drinken 
en eindigt in het oude Zuiderzeestadje Elburg, waar een heerlijk diner 
op ons wacht. Het landschap is zeer gevarieerd en we wandelen ook 
over onverharde wegen. Het traject is ongeveer 15 km. Vertrek om 
8.15 en thuiskomst rond 20.15 
Voor meer informatie: greta@natuurlijketraining.nl  
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VAKANTIEWEEK van 6 t/m 13 augustus 2016 

De SGOM (Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam) 
organiseert een vakantieweek van 6 t/m 13 augustus voor ouderen in 
de gemeente Waterland. De reis gaat naar Vakantiecentrum Hof van 

Putten op de Veluwe in Gelderland. 
De week kost € 595,-- per persoon. De vakantie is geheel verzorgd; de 
drankjes aan de bar moet u zelf betalen.  

Rollator, rolstoel of dieet: geen bezwaar. 
Nadere informatie: mw. Ton Louwers, Noordeinde 49 (0299-653396) of 
mw. Irma Sprokkreeff, Ossenvenne 4 (0299-651965) beiden te 
Monnickendam.  

Aanmelden is mogelijk voor 8 mei 2016. 
 

 
HET  BROEKER HAVENKOOR 

bestaat 40 jaar. 

Om dit te vieren geeft het koor een feestelijk optreden in DRAAI 33 op 
dinsdag 3 mei,  aanvang 20.00 uur !  

Dirigent  Ans Sluiters, Piano: Corrien van Dam. 
 

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  

BREIEN en HAKEN voor STERRE 

Wij de dames van het Haak- en breiclubje op de Dinsdagavond en de 
Donderdagmorgen zijn nog steeds druk bezig. 
Wij staan 13 augustus op de Markt tijdens de Feestweek. 
En de opbrengst van de verkoop is voor onze Dorpsgenootje STERRE. 
Tevens zijn wij op zoek naar Sponsors daar we ook een verloting willen 
houden. Alles is welkom. Voor meer info: Nel 0204033096 

 
LANGER VEILIG THUIS WONEN 

Woensdag 11 mei a.s. 14.00 uur- 16.30 uur in DRAAI 33. 

U wordt van harte uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag over de 
mogelijkheid om zo veilig mogelijk (alleen) thuis te kunnen blijven 
wonen. Voor deze voorlichting zullen aanwezig zijn:  
Wijkverpleegkundige : zij zal voortaan, samen met u, bekijken welke 

hulp u nodig heeft (indicatie) in de thuiszorg. Ook zullen mogelijke 
hulpmiddelen besproken worden. 
Politie: zal vertellen over babbeltrucs en inbraak beveiliging.  
Brandweer: over brandgevaar en brandveiligheid en CO2 gevaar. 
Fysiotherapie; leren vallen, voorkomt veel narigheid en breuken. 
StDOB: over sociale contacten, dus o.a. eenzaamheid voorkomen. 

 
KERK OPEN  in Broek 

seizoen 2016 van 25 april  t/m 2 oktober  
Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn schaarse vrije 

tijd beschikbaar te stellen voor het openstellen van de kerk voor het 
publiek. De opbrengst van de openstelling is voor het 
Onderhoudsfonds van de kerk. De kerk is open van dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 - 13.00  en 13.00 - 16.00 uur. U kunt de door u 
gewenste dag en tijd kiezen en hoeveel keer u per maand wilt zitten.  
Verder zijn we op zoek naar een week- heer of dame. Hun taak bestaat 
uit het openen en sluiten van de kerk voor de mensen die de 
openstelling verzorgen. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of 
atsiedrijver@zonnet.nl  Het is heel leuk om te doen!!!! 

 
 

GYMVERENIGING SPARTA PEUTER- en KLEUTERGYM 

Wilt u uw peuter of kleuter lekker laten bewegen onder gediplomeerde 
begeleiding? Dat kan bij gymvereniging Sparta. 
Peuters en kleuters maken tijdens de wekelijkse les kennis met diverse 
oefeningen en gymtoestellen. Ze leren tijdens de lessen rollen, 
balanceren, klauteren, springen en nog veel meer.  
Interesse?  

Elke woensdag van 15.30 – 16.30 uur is er peutergym. Peuters vanaf 
2,5 jaar t/m 4 jaar kunnen deelnemen aan dit lesuur.  
Elke woensdag van 16:30 – 17:30 uur is er kleutergym. 
Gymzaal de Havenrakkers. Info:  www.spartabroekinwaterland.nl. 
Uw kind mag 2 proeflessen volgen. Daar hoeft u uw kind niet voor op te 
geven. Kom gewoon naar een les en dan kan uw kind meedoen. 

 
SUPERMARKT IN BROEK??????????? 

Laatste loodjes voor de eigenaren van de kringloopwinkel,die na 
opruiming,dicht gaat!  Zie artikel Noord Hollands Dagblad op onze 
Website, wat komt ervoor terug?                      
Laat je stem horen op onze Website. www.supermarktinbroek.nl ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROEK LAB 

Enige tijd geleden heeft u van ons een flyer ontvangen over de 
mogelijkheid om uw eigen zonnepanelen te (laten) leggen op het dak 
van de school of een boerenschuur. Zo kunt u toch duurzame energie 
opwekken zonder zonnepanelen op uw eigen dak – als dat daarvoor 
niet geschikt is of omdat u in het beschermd dorpsgezicht woont.  
Een twintigtal deelnemers heeft zich al gemeld en we gaan nu op zoek 
naar een dak. Maar we zoeken nog meer mensen die mee willen doen: 
Voor het opzetten van de coöperatie die zo’n dak exploiteert 
zoeken we 30 tot 50 deelnemers, die willen investeren in bijv. 6 tot 
10 zonnepanelen, goed voor een derde of meer van het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik.  
Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij Johan Lok 
(0648633415,  lokhas@xs4all.nl) of Willem de Vries (0653160229, 
wdevries.willem@gmail.com). Wij organiseren dan een volgende 

informatieavond en pas daarna besluit u of u echt mee wilt doen. 
 

Mooie opbrengst collecte ZOA in 
Broek in Waterland en Zuiderwoude! 

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Broek in Waterland en 
Zuiderwoude heeft tot nu toe een bedrag van ruim € 1250,- 

opgebracht. Daarom hartelijk dank aan alle mensen die hun bijdrage in 
de collectebus hebben gedaan. U droeg bij aan een lichtstraal van 
hoop en het begin van herstel voor vluchtelingen. 

 
STRIJKEN en TRAKTATIES 

Heeft U een hekel aan strijken neem dan contact met mij op. 
Tegen een kleine vergoeding strijk ik voor U.  
Ik maak nog steeds Traktatie’s zowel voor Verjaardagen en Geboorte. 
Lijkt het U leuk en zelf geen tijd hebt voor Traktaties om te maken bel 
me gerust. Nel Arends 0204033096 
 
GOEDE EINDSPRINT DIT SCHOOLJAAR VOOR JE KIND OP DE 
HAVENRAKKERS?  

Heeft je kind nog wat extra uitleg of oefening nodig om het schooljaar 
optimaal af te sluiten? Of wil je hem/haar nog even een steuntje in de 
rug geven voor een optimaal eindrapport? Dan kan de laatste 2 
maanden van dit schooljaar, gewoon bij je thuis in Broek in Waterland. 
Leerpraktijk LEREN&ZO biedt individuele lessen aan voor leerlingen 
vanaf groep 3. Professionele gediplomeerde leerkracht. Individuele 
lessen: € 37,50 per 45 minuten, groepslessen € 29,50 per 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 
 

OVERWELDIGEND RESULTAAT ROMMELMARKT  
BROEKER KERK 

Zaterdag 9 april, exact om 9.00 uur, stonden dertig vrijwilligers klaar 
achter hun stand, toen de eerste koopjesjagers de kerk betraden, 
De organisatoren hadden dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet.  
Zaterdag 2 april was de ophaaldag en in de week daarna konden de 
Broekers hun spullen naar de kerk brengen. We kunnen zeggen dat 
deze vorm zeer geslaagd is. Het was een geanimeerde dag met 
bezoekers uit de hele regio. De voorlopige opbrengst is € 6.440,--.  
De overgebleven meubelen werden opgehaald door Noppes, de 
kleding vond zijn bestemming bij “Mensen in Nood” en de boeken 
krijgen een nieuwe kans om in de Monnickendammer Grote Kerk 
verkocht te worden. Alle medewerkers willen we bedanken voor hun 
inzet en bereidwilligheid om mee te werken. 
 

SENIOREN VIERDAAGSE 21 T/M 24 JUNI 

21 juni in Ilpendam of Monnickendam 
22 juni op Marken 
23 juni in Broek in Waterland 
24 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.00 uur. De kosten bedragen € 9,- p.p. voor 4 
dagen.vU kunt zich tot uiterlijk 25 mei a.s. aanmelden bij mevr. A. 
Vogelaar, tel 403 1720 of mevr. S. Utrera, tel 403 1696. 
Graag laten weten of u gebruik maakt van een rolstoel of rollater.  
Er is begeleiding + EHBO aanwezig. 

 

Broek in Waterland, 22 april 2016 
Heel veel dank voor de vele blijken van vriendschap en aandacht 
tijdens haar verblijf in Novawhere in Purmerend en medeleven na het 
overlijden van onze lieve Verena Stöve - Klinkenberg.  
Warm was het leven met mama, warm was het afscheid van haar. 
Namens allen, Frida, Emil, Carla en Petra 

 
BURGERLIJKE STAND 

geboren 

Lynn Mikayla, d.v Michel Kriz en Femma de Gier 
 
 

 

mailto:atsiedrijver@zonnet.nl
http://www.spartabroekinwaterland.nl/
http://www.supermarktinbroek.nl/
mailto:lokhas@xs4all.nl
mailto:wdevries.willem@gmail.com
mailto:info@leren-zo.nl
http://www.leren-zo.nl/

