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AGENDA 

t/m4sep Zuiderwouder kerk Tentoonstelling “Verlaten Huizen”. 
t/m2okt  Broeker kerk Werk van Peter Spier en Adri Beunder te zien 

  2sep S.R.V. De Draai: Koersbal 
  2sep DRAAI 33: Filmhuis 
  3sep OUD PAPIER Havenrakkers 
  4sep ATOS 10, 15, 30km en halve marathon door Volgermeer 

  4sep Monnickendam Cultuurmarkt: o.a. ASEANO accordeonclub 

  5sep Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
  8sep OUD PAPIER Soos: Noord 
  8sep DRAAI 33 WonenPlus Eettafel 
  8sep DRAAI 33: Digicafé    
  8sep 6 minuten Waterland herhalingscursus BLS/AED 
  9sep SRV De Draai: Sjoelen 
10sep Broekerkerk Monumentendag Orgel Speeldag en Concert 

10sep World Servants Monnickendam Autowasdag  
11sep Raad van Kerken bestaat 25 jaar 
12sep Zuiderwouder Klaverjasclub begint weer 
15sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
15sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
15sep DRAAI 33: Digicafé  
15sep Sporten met Cees 
16sep SRV De Draai: Kienen 
17sep Broeker kerk Inzameling Voedselbank 
19sep DRAAI 33: Aseano accordeonclub Open Huis 
20sep Vrouwen van Nu: Groeten uit de Rimboe 
22sep OUD PAPIER Soos: Noord 
22sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
22sep DRAAI 33: Digicafé  
23sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
27sep StDOB Samen eten in Het Broeker Huis 
29sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
29sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
29sep DRAAI 33: Digicafé  
30sep DRAAI 33 Aseano accordeonclub Voorspeeldag 
  7okt Juridisch Advies Bureau 

 
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 
 

BUURTZORG 

De beste verpleging en verzorging bij u thuis 
06-10570470 

monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 
 

SUPERMARKT IN BROEK 
Plan voor  SUPERMARKT IN Broek van GTP Vastgoed! 
Laatste nieuws: Zie de 3 dimensionale ontwerp schetsen 
,van supermarkt met 23 appartementen , op onze 
Website                         Laat je stem horen op onze Website 
www.supermarktinbroek.nl  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHARINASTICHTING 
Fototentoonstelling "VERLATEN HUIZEN" en boek 

De tentoonstelling.  
De bewoners zijn verhuisd naar een woonzorgcentrum, 
overleden, of, in het geval van de dominee, met emeritaat. Na 
hun vertrek vertellen de muren, vloeren en plafonds verhalen 
van soms wel honderd jaar oud. Het schilderijtje dat is blijven 
hangen, de zelfgehaakte gordijntjes of het paar oude schoenen 
herinneren aan de laatste bewoners.  
De leegstaande huizen ademen de sfeer van vroeger, van een 
tijd die voorbij is. De huizen zijn inmiddels grondig gerenoveerd 
door hun nieuwe bewoners. Veel van hen komen uit de stad. Zij 
zullen op hun beurt de geschiedenis van het dorp kleuren.  
Het speelt zich af in Zuiderwoude, een 100 huizen tellend dorpje 
vlak bij de Gouwzee. Het verhaal dat hiermee verteld wordt is 
exemplarisch voor veel andere dorpen in Waterland.  

Elke dag t/m zondag 4 september in de kerk van 
Zuiderwoude van 12:00  – 15:00 uur. 

Het boek 
Paulien Bom en Toon Vieijra hebben van de oorspronkelijke 
bewoners, hun familie of van de huidige eigenaren toestemming 
gekregen om de verlaten huizen van binnen en van buiten te 
fotograferen en de verhalen van de boer, de koopman, de 
burger en de dominee op te tekenen. Het zijn intieme portretten 
in woord en beeld. Het boek dat bij de tentoonstelling hoort 
nodigt uit: kijk naar de schoonheid van dit dorp, luister naar de 
verhalen die er leven en draag zorg voor wat vorige generaties 
hebben opgebouwd.  
Paulien Bom woont sinds 2008 in Zuiderwoude. Ze is 
schrijfster, freelance publicist en schrijft levensboeken in 
opdracht. 
www.paulienbom.nl 
Toon Vieijra woont sinds 2008 in Zuiderwoude. Is Freelance 
fotograaf en componist. Was tot 2014 als docent 
Muziektechnologie verbonden aan het Conservatorium van 
Amsterdam. 
toonvieijra.smugmug.com 

 
OUD PAPIER Havenrakkers 

Op  3 september 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!! 

 
MONUMENTENDAG = ORGELDAG IN BROEKER KERK 

Speeldag en Concert in Broeker Kerk op  
zaterdag 10 september 

In het kader van Monumentenweekend  kunnen 
amateurorganisten zich opgeven om te spelen op het Broeker 
Orgel. 
Opgave om te spelen bij Ike Rebel ike.rebel@tele2.nl 
Deze speeldag wordt 's middags 14.30 uur afgesloten met een 
concert in deze kerk. Dit concert wordt gegeven door Ike Rebel 
(organist v.d. kerk) m.m.v. een blaaskwintet. Tijdens dit concert 
klinkt toegankelijke muziek voor orgel (o.a. BWV 565), 
blaaskwintet en vleugel + blazers en een solo van hoorn met 
begeleiding op de vleugel. 

Toegang gratis,  
maar wel een collecte na afloop van het concert 

 
 
 
 
 

mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/
mailto:%20buurtteam@evean.nl
mailto:monnickendameo@buurtzorgnederland.com
http://www.supermarktinbroek.nl/
http://www.paulienbom.nl/
http://toonvieijra.smugmug.com/
mailto:ike.rebel@tele2.nl


 
 

EXPOSITIES in de BROEKERKERK 
t/m 2 oktober 
PETER SPIER 

Waarschijnlijk herinnert u zich de tentoonstellingen met vroeg 
werk van Peter Spier in 2013 en 2014 nog. In 2015 ontving de 
historische vereniging Oud Broek in Waterland nog 160 
tekeningen van deze oud dorpsgenoot.  Het gezin van Jo Spier 
woonde in de jaren veertig van de vorige eeuw aan De Erven 5. 
In 1951 emigreerden zij naar Amerika, waar hij een beroemd 
schrijver en illustrator van kinderboeken werd. Deze boeken 
werden in vele landen van de wereld uitgegeven. Met name “De 
koe die in het water viel” is in Waterland zeer geliefd. 
Peter (1927 -) begon na de oorlog met tekenen en ging naar de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Het 
tentoongestelde werk is gemaakt tussen 1945 en 1951 en 
verbeeldt Broek en wijde omgeving.  
In de Broeker Kerk kunt 44 originelen en 12 reproducties 
(sommige niet op ware grootte) bewonderen. 

ADRI BEUNDER 
Adri Beunder (1932 -) is een geboren en getogen Broeker. Hij 
tekent al zijn gehele leven. In een zeer realistische stijl. Ooit 
begon hij met pentekeningen in Oost-Indische inkt. Als 
onderwerp koos hij meestal taferelen uit zijn geliefde Broek in 
Waterland. Naast de pentekeningen ging hij ook aquarellen 
maken en na zijn pensionering waagde hij de overstap naar 
schilderen met acrylverf. Dit beviel enorm goed. Acrylverf bleek 
voor hem het ideale materiaal.  
Op deze tentoonstelling hangen alleen schilderijen van Broek in 
Waterland. 

DUO 
Adri Beunder is een groot bewonderaar van Peter Spier en vindt 
het fantastisch dat hij samen met Peter mag exposeren in de 
Broeker Kerk. Beide exposities duren t/m zondag 2 oktober. 
Van het werk van Peter Spier kunt reproducties bestellen à € 
15,-- per stuk (aflevering na 15 oktober) op A3 formaat en “De 
koe die in het water viel” is in de kerk te koop. Met Adri Beunder 
kunt een afspraak maken om uw pand te laten tekenen of 
schilderen, tel 020 403 3079 of een schilderij van hem kopen. 
 
Openingstijden: zondag en maandag van 13.00 – 16.00 uur; 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.  

 
ACTIVITEITEN ACCORDEONCLUB ASEANO  

Asaneo gaat weer een seizoen tegemoet die bol staat van 
activiteiten. Voor wie accordeon wil spelen in een actieve 
accordeonclub, is bij Asaneo aan het goede adres! 
De activiteiten voor seizoen 2016-2017 
Zondag  4 september na 12:00 uur – Cultuurmarkt in 
Monnickendam Open Huis  
Maandag 19 september in DRAAI 33;  
Woensdag 21 september in de Twiskeschool in Amsterdam-
Noord.  
Bijwonen van lessen en repetities. 
Vrijdag 30 september 19:30 uur – Voorspeelavond in DRAAI 
33  
Zondag 9 oktober – 10:00-16:00 uur – Play In dag voor leden en 
niet-leden. Locatie De Wije Ilp in Den Ilp. 
Zaterdag 11 februari 2017 – Accordeonavond in kerk De Ark, 
Noord-Amsterdam. 
Kom eens langs in DRAAI 33 in Broek in Waterland op 
maandag tussen 17:00-20:30 uur. Of contact opnemen met 
Marian van Vloten: 036-5343603/info@asaneo.nl 

 
KLAVERJASCLUB ZUIDERWOUDE 

Op maandag 12 september start de klaverjasclub Zuiderwoude 
weer. U bent van harte welkom, aanvang   om 20.00 uur 
dorpshuis Zuiderwoude.  
Voor verdere info: 06-20989898 G. Oudhuis 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 8 september, 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. 

 
 
 
 
 

 
 

RAAD VAN KERKEN 25 JAAR 
Een feestelijke middagviering voor iedereen! 

Op zondag 11 september. a.s. wordt het 25 jarig jubileum van 
de Raad van Kerken gevierd. ’s Middags om 15.00 is er een 
speciale middagviering in de kerk van Broek in Waterland. 
Voorgangers zijn: ds. Martien Pettinga en pastor Henk Bak. 
Voor deze speciale gelegenheid komt het   
Byzantijnsmannenkoor uit Hoorn de viering opluisteren met 
liederen uit hun bijzonder repertoire. U bent hartelijk uitgenodigd 
bij deze middagviering 
om 15.00 uur in de Broekerkerk. 
Na afloop is er een korte receptie, waarbij een ieder elkaar kan 
ontmoeten en we gezamenlijk het glas heffen. 
Graag tot ziens, namens de Raad van Kerken, Georgette Guljé, 
voorz. Nel van Vuure, secr. 

 
ONDERDOORGANG 

Nieuwe fase voor plan Onderdoorgang N247 
In mei dit jaar besloot de provincie Noord-Holland om het 
voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland met een 
onderdoorgang voor de N247 verder uit te werken. Hiermee 
wordt de dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau 
uitgewerkt als de varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid 
Waterland. Op deze manier kunnen de verschillende varianten 
worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden 
gemaakt voor de N247 binnen Broek in Waterland. De 
Dorpsraad blijft hierbij actief betrokken.  Op 22 juli besprak de 
Dorpsraad met de Provincie de concept tekst van de Offerte 
Aanvraag N247 Broek in Waterland.  
Deze zomer worden 5 ingenieursbureaus uitgenodigd om een 
offerte in te dienen voor het maken van een Schetsontwerp voor 
de onderdoorgang van de N247 door Broek. Doel  is om de 
dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt 
als de varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid 
Waterland.  Voor de provincie is het nieuw om burgers om op 
deze manier direct bij de planvorming te betrekken. Zo krijgt de 
vaak gebruikte term ‘burgerparticipatie’ een hele nieuwe 
invulling. Wij als dorpsraad moeten helemaal achter de 
uitwerking van ons eigen plan kunnen staan. Dat vraagt van het 
te selecteren bureau naast technisch inzicht ook  in ieder geval 
goede communicatie. Uitgangspunt is de versie van het 
Dorpsraad-plan, die eind april 2016 is ingediend 
(www.onderdoorgangbroek.nl). 
Het bureau moet aantonen dat ons plan haalbaar en uitvoerbaar 
is. En dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid worden 
verbeterd. Er komen op verzoek van de provincie drie 
uitwerkingen: 

1. Variant met 50km/h door de onderdoorgang 
2. Variant met 80 km/h door de onderdoorgang 
3. ‘Robuuste’ toekomstvariant met ruimte voor een 

uitbreiding naar 2 x 2 (dus vierbaansweg) of 3 x1 (met 
spitsstrook) 

Het bureau moet uiteraard rekening houden met het beschermd 
dorpsgezicht, het weidevogelgebied en de ‘groene buffer’ en de 
waterkering bij de Broekermeerdijk. Verder moet het ontwerp 
ook landschappelijk goed inpasbaar zijn. 
Tenslotte moet een goed plan gemaakt worden voor het overleg 
met alle betrokken partijen en instanties, inclusief de Dorpsraad. 
Er komt een overlegstructuur die voor de provincie anders is 
dan anders. De Dorpsraad en de klankbordgroep Broek in 
Waterland, en ook een – nieuwe- klankbordgroep voor de Regio 
Waterland worden regelmatig geïnformeerd. Uiteindelijk moet 
de Dorpsraad instemmen met het Schetsontwerp.  
Planning 
De offertes van de ingenieursbureaus zijn in september binnen. 
Dan wordt een keuze gemaakt en volgt in oktober een 
informatieavond in Broek. De bedoeling is om in maart 2017 het 
Schetsontwerp af te hebben. De dorpsraad zal heel wat tijd 
gaan besteden aan overleg.  We zien erop toe dat de 
omwonenden goed worden geïnformeerd en zien er op toe dat 
het proces transparant en eerlijk verloopt. 
De kosten voor het maken van dit schetsontwerp zijn geheel 
voor rekening van provincie Noord-Holland. Wel zoekt de 
Dorpsraad nog naar mogelijkheden om – mocht dat nodig zijn – 
een eigen deskundige naar het plan te laten kijken.  
Heeft u nu al vragen of suggesties, laat het ons dan weten. Via 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl . 
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BROEKERHAVENKOOR 
zoekt begeleidster(piano) 

In oktober starten de repetities weer van het Broekerhavenkoor. 
Wie, o wie zou ons willen begeleiden bij het instuderen? We 
repeteren iedere woensdag in DRAAI 33 van  
14.00 tot 15.30 uur. Ben je geïnteresseerd ???Graag even 
contact met mij opnemen. 
0299 -687456   of  0651353032. Ans Sluiters, dirigent. 

 
VERLOREN 

tijdens de Broekerfeestweek in het Broekerhuis op 
woensdagavond 10 augustus: zilveren armband. Mocht je deze 
armband hebben gevonden, graag contact opnemen met 
Heleen Calkoen-over de Linden, tel. 4033623. 
. 

GEMENGD KOOR BROEK IN WATERLAND 
Zingen bij een koor? Nee hoor, dat is niks voor mij! 

Dat hoor je heel vaak van mensen die nog nooit in een koor 
hebben gezongen. Het is namelijk geweldig leuk, je wordt er 
vrolijk en ontspannen van en je wordt opgenomen in een team 
dat om precies die reden wekelijks bij elkaar komt. 
Kun je geen noten lezen? Geen probleem, ook zonder ervaring 
ben je welkom en vrijwel iedereen kan zingen. 
Kom eens vrijblijvend langs en proef de sfeer bij ons Gemengd 
Koor Broek in Waterland. Vooral mannen worden met open 
armen ontvangen! Onder leiding van onze enthousiaste 
dirigente Gerarda Bloem maken we mooie muziek (klassiek en 
lichtere muziek) in een ongedwongen sfeer. 
We repeteren elke woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de 
Bieb bij het Broeker Huis. Voor informatie: Willem de Vries (403 
3064) of Trudy Kunst (403 1647). 

 
FITNESS en PILATES 

Na al het sport kijken deze zomer op TV ,zelf enthousiast 
geworden of zich schuldig voelen? Op Nieuwland 21 zijn er vele 
mogelijkheden om te komen werken aan de conditie en/of core 
stability en voor alle leeftijden vanaf 12 jr. o.a.  aparte 
jongerengroep op donderdag avond( ook alle andere uren zijn 
open voor jongeren), kort ( 1/2 uur) trainen op matten en verder 
kracht en cardio in uur lessen. 
Trainen in kleine groepen met begeleiding en op eigen niveau, 
zowel overdag als ‘s avonds. 
Kom eens langs en doe een keer mee.Nieuwland 21 . Kijk op 
www.robdebaat.nl of bel 4033389. Rob de Baat, 
Fysiotherapie,Manuele Therapie,Sportrevalidatie en Fitness   

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Fanfarecorps Zuiderwoude wil iedereen bedanken die “aan de 
kraam”op de Broekermarkt zijn geweest en daar een lootjes van 
ons gekocht hebben. Fijn om vele mensen even te zien en te 
spreken. 
Op 5 november 2016 geven wij een concert in de Broekerkerk. 
Het concert zal in het teken staan van “ Amerika”, waar de 
Presidentverkiezingen dan bijna op hun hoogte punt zijn. 
We hebben hierbij 2 andere orkesten uitgenodigd dit zijn, de 
Seanse Harmonie o.l.v. Harry Hoogenberg en Erato uit 
Spanbroek o.l.v. onze dirigent Thomas Geerts. Tip; Noteer dit 
alvast in uw agenda 
  

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. De peuters en kleuters 
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. 
De lessen worden gegeven in gymzaal de Havenrakkers. Voor 
meer informatie zie www.spartabroekinwaterland.nl. 
Uw kind mag 2 proeflessen volgen. Daar hoeft u uw kind niet 
voor op te geven. U kunt gewoon naar een les toekomen en dan 
kan uw kind meedoen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voetbalvereniging SDOB 
Zijn er nog leden en oud-leden die spullen in hun bezit hebben 
die eigendom zijn van SDOB en niet meer gebruikt worden. 
Zoals: Tenues – scheidsrechterkleding – coachjassen – 
waterzakken en ballen. Graag inleveren op zaterdag in de 
kantine of bij Jacques Steur, De Vennen 4, tel. 020 403 3202 (in 
vorige bericht stond een fout telefoonnummer) 

 
Sylvia Pronk: gedragsspecialist/coach 

Je bent pedagoog,  manager, partner, kok, taxi-chauffeur, 
huiswerkbegeleider,....opvoeden vraagt best veel van jou als 
ouder. 
Des te meer als er hobbels op de weg verschijnen. 
Als opvoeden niet (meer) vanzelf gaat, als jullie gaan scheiden, 
als er een dierbare overlijdt of als je zelf niet lekker in je vel zit 
kan je wel wat gereedschappen gebruiken! 
Ik kijk met je mee wat jij of je gezin nodig heeft. Mijn expertise is 
'verlies' in de breedste zin van het woord. Maar ook 
voor  opvoedingsondersteuning of coachen van kinderen kan ik 
wat voor je betekenen. Uitgangspunt is: hulp op maat. Omdat 
iedereen anders is. 
Meer weten: www.sylviapronk.nl 

 
Film / Foto studio aangeboden : 

Ruimte nodig voor een foto, of film-shoot met Green Screen 
10m x 8m x 4m ? Graag informeren wij u over de mogelijkheden 
van onze studio (3 x 200 m2) in de voormalige Vleeshal aan de 
Hellingweg 24, Broek in Waterland.  
Tevens ruimte beschikbaar voor workshops, presentaties en/of 
exposities. contact: studio@tungsten.nl  Colette 06 53 615 815 
 
World Servants Monnickendam houdt een autowasactie 
voor het goede doel! 
Zaterdag 10 september 2016, van 9.00- 16.00 uur, 
organiseren wij een grote autowasactie om zo geld in te 
zamelen voor ons project in Malawi. Wij gaan dit doen op het 
parkeerterrein van de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 in 
Monnickendam.  
De kosten hiervoor bedragen € 10. 
Wij zijn een enthousiaste groep van 13 jongeren uit de regio 
Waterland en gaan in juli 2017 in Malawi drie weken bouwen 
aan 2 lerarenwoningen en toiletten bij de school voor 170 
kinderen, samen met lokale jongeren. Het project is een initiatief 
van de Nederlandse organisatie World Servants, de lokale 
organisatie Church of Central Africa Presyterian en de kerk in 
Monnickendam. 
Voor ons project in Malawi willen we € 50.000 bijeenbrengen. 
Het is een groot bedrag dat we bij elkaar brengen door het doen 
van klussen en het organiseren van sponsor- en verkoopacties. 
U kunt ons project ondersteunen met een gift of als sponsor. In 
ruil daarvoor kunnen we diverse klussen voor u uitvoeren. Heeft 
u een klus waarbij u wel wat extra handen kunt gebruiken? 
Stuur een bericht naar 
worldservants_monnickendam@outlook.com en wij nemen 
contact met u op. 
Wanneer u ons project financieel wilt steunen, dan kunt u een 
bijdrage overmaken op banknummer NL33 RABO 0342 8591 53 
t.n.v. Diaconie PGM met omschrijving: World Servants 
Monnickendam. 
U kunt ons volgen op facebook en onze website 
www.wsmonnickendam.nl. 
 

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. 
 

SENIORENPOST 
Verzoek van de redactie van de Seniorenpost 55+ 

Gebleken is dat de seniorenpost niet bij alle 55-plussers in 
Broek in Waterland, Uitdam en Zuiderwoude bezorgd wordt. 
Wilt u het gratis blad dat 3 x per jaar verschijnt ontvangen, geef 
het door aan een van de bestuursleden van de Stichting 
Dienstverlening Ouderen of via tel: 020403 1720, 020403 1358 
of 020403 1696. 
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Fit, Fun & Run door SPORTEN MET CEES 
Terug van vakantie en de kriebels gekregen om te bewegen in 
de buitenlucht? SPORTEN MET CEES staat voor fit worden op 
een prettige en gezellige manier. De trainer begeleidt jou en jij 
gaat blij naar huis!   
De trainingen zijn geschikt voor iedereen die wil starten met 
hardlopen, fit wil worden of juist fit wil blijven. Door een slimme 
combinatie van kracht- en loopoefeningen op jouw niveau word 
je begeleid naar je persoonlijke doel, bijvoorbeeld een event.  
Alles wat je nodig hebt zijn goede loopschoenen.  
SPORTEN MET CEES start met een gratis proefles op 
donderdagavond 15 september om 19.30 uur bij de ingang van 
de Volgermeer aan de Galggouw. De training duurt 1 uur.  
Wil je meer informatie of je aanmelden, bel 06-54326944 of mail 
ceesvanolffen@hotmail.com  
 

 
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. 

VERGADERINGEN EN CURSUSSEN 
organiseren in DRAAI 33 kan op alle niet verhuurde dagen en 
avonden tot ± 10.30 uur. Een dag telt 3 dagdelen en daar wordt 
flexibel mee omgegaan. Reserveer via www.draai33.nl of bel de 
beheerder, Jan de Klerk, 06 4855 7260. 

 
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. 

 
FILMHUIS BROEK, 

laat je informeren en kom eens kijken naar een film. 
Iedere eerste vrijdagavond van de maand, met uitzondering 
van de zomermaanden juli en augustus wordt in DRAAI 33 een 
film gedraaid door het Filmhuis Broek. Het streven is: een 
gevarieerd en interessant filmaanbod te doen. Het kunnen 
nieuwe films zijn, maar ook oude, kunstzinnige films. We staan 
open voor suggesties en tips.  
Start om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00, incl. een 
drankje na afloop.  We vinden het gezellig om na te praten, 
maar er is geen bespreking van de vertoonde film. Er is plek 
voor een max. van 25 personen. Als je geïnteresseerd bent 
naar het aanbod van het Filmhuis meldt je dan aan op  
filmhuisbroek@gmail.com 
Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de 
gegevens vindt van de te vertonen film. Je kunt je via het email 
adres opgeven en je krijgt via de mail bericht of er plaats is.  
Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavonden. 
 

UITDEELDOOS 
De vakantie is weer voorbij en we gaan weer naar school. 
De kinderen worden weer een jaartje ouder, als u nu iets leuks 
wil laten uitdelen bel dan Nel Arends die heeft een heleboel 
ideeën voor het uitdelen en alles is in overleg mogelijk. 
Ook is het mogelijk in b.v. bepaalde thema's iets te maken. 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar Nel 020 403 3096. 

 
VOETREFLEXTHERAPIE 

Bent u zwanger, overtijd en wilt u uw bevalling een zetje geven? 
Wacht niet tot u ingeleid wordt, maar beval op een natuurlijke 
manier! Doe mee aan mijn onderzoek en onderga een heerlijke 
ontspannende voetreflexbehandeling. Deze is gratis! 
Bel naar Carol, 0611395952 

 
 
 
 
 

 
 

INZAMELING voor de VOEDSELBANK in de BROEKER 
KERK op zaterdag 17 september 2016 

De kerk is hiervoor 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: St. Purmerendse Voedselbank 
NL13RABO0120354608. 

 
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Heeft u af en toe last van uw rug, zouden uw buikspieren wat 
strakker mogen, voelt u zich steeds stijver worden, wilt u een 
sterkere core, altijd al een keer een pilates les willen proberen? 
Dan is nu uw kans: probeert u een gratis pilates proefles en 
ontdek of dit de manier van trainen is die bij u past. Bel snel 
naar Carol, 0611395952 

 
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. 
De kosten voor van de vrijdagactiviteiten bedragen € 2,- p.p. en 
voor de Bingo betaalt u ook € 2,-- 
 

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. 
Meer info: www.karmacbibliotheek.nl  

E-mail: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 
Je kunt je ogen niet geloven, zoveel nieuwe titels in alle 

genres. 
 

ACTIVITEITEN in  DRAAI 33 
Maandag: SRV Biljarten  Dames van 9.30 – 11.30 uur 

   Heren van 13.00 – 17.00 uur 
       Aseano Acordeonlessen vanaf 16.30 uur 
Woensdag: Broekerhavenkoor van 14.00 – 15.30 uur 
Donderdag: Peuterdans bij Aisha’s Dance Floor 9.00 uur 
        Koffie drinken, bewegen, spelletjes 10.00 – 12.00 uur        
Computercafé 14.00 – 16.00 uur 
                Wonenplus 1x per maand warme lunch, 
        dan is er geen koffiedrinken, enz 
Vrijdag:      Meer bewegen voor ouderen  10.00 – 10.45 uur 

     SRV Biljarten    13.00 – 17.00 uur 
      SRV Wisselend programma   13.30 – ±16.00 uur 
      Filmhuis Broek  20.00 uur 

 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Trijntje Bruijn, oud 90 jaar, w.v. Cornelis Dobber 
Marie van Ammers, oud 87 jaar, w.v. Hendrik Stookebrand 
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