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AGENDA

15mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
15mrt Vrouwen van Nu: Vllnders
15mrt Kerkplein: Net dansende liedboek
16mrt SRV De Draai: Paas Klenen
16mrt Fanfare Zuiderwoude: Bingo
17^ Bibiiotheek Wateriand: BoekStart in M'dam
17mrt Met Breaker Huis Cabarestaurant
ISmit Broeker kerk: Het Breedkoor en Kamerorkest Ba suite
191/m24mrt Coilecte Simavi
21mrt Bibiiotheek Wateriand: film Tirza + bespreking
22mrt OUD PAPiER Soos: Zuidzijde
22mrt DRAAI 33 Koffiedrinken van 10.00 -12.00 uur
22mrt Samen eten in Het Broeker Huis
22mrt NUT: Tekenen met licht (fotografe) Qiaf Klijn
22mit Kerkplein: Overamioede, weivaart, zoig en ontwikkelfng
23mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble
23mrt IJsdub viert feest met haar vnjwilligers
24mrt Broeker Kerk ROA/IMELMARKT
25mrt Zuiderwouder Kerk Concert Musica Lirica
261/m31mrt Coliectie ZOA
26mrt Kerkplein: Wat heeft God met Europa
27mrrt Vrouwen koffieochtend in de Opstandingskerk M'dam
28mrt Kerkplein: Lazing over Europa
29mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
3QmrtKerkplein: One man voorsteliing Nico ter Linden
3^OUD PAPIER Havenrakkers
31mrt Het Broeker Huis: Kenniscaf^

lapr Zuiderwoude kerk: KoffteconcertAristo kwartet
lapr Broeker kerk: Amsterdams Kamerkoor
2apr Coilecte: Fonds Qehandicaptensport
2apr Dorpsraad verg. + inloop20.00 uur In Het Broeker Huis
5apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
5apr Rechtsadviesburo
5apr Broeker Gemeenschap Jaanrergadering 20.00 uur
6apr SRV De Draai Samen Koersbailen

11apr Passage Nationaal Monument. KampAmersfoort
12aprOUD PAPIER Scos: Noordzijde
13apr SRV De Draai Sjoelen
14apr Voigermeer Vrijwiiligersdag
16apr CoilecteNederlandse Hartstichting
17apr NUT: Vnjmetselarlj
19apr OUD PAPIER Soos. Zuidzijde
19apr Vrouwen van nu: Heteiiand Pampus
20apr SRV De Draai Kienen
23aprColldcle St Nationaal Fonds KInderhulp
26apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
26apr Samen eten in Het Broeker Huts
30apr t/m 4mei Meivakantle
30apr Koninginnedag
4mei Dcdenherdenking

VROUWEN VAN NU

Mevrouw J. Stuurman gaat ons vertelienover VLINDERSaan
de hand van dia's, op 15 maart om 20.00 uur in het Bemhard

SRV DE DRAAI

Paaskienen
Vrijdagmiddag 16 maart is er gezeliig Paaskien in DRAAI 33.

Er zijn leuke prijsjes, v/aaronder uiteiaard eitjes.
"een el Is geeit ei, twee el is esn half si,

drie ei Is esn passer
Het begint om half twee.

BINGO bij da FANFARE ZUIDERWOUDE
Vrijdag 16 maart aie. organiseert de handwerkclub van fanfa-
recorps Zuiderwoude weer haar jaarlljkse bingo avond.
Ook draait het rad van avontuur.
We makan er een gezelllge avond van en hopen u te zien in
het dorpshuis van Zuiderwoude. Aanvang 20.00 uur.

HET BROEKER HUIS
Zaterdag 17 maart Cabarestaurant
Het Broeker Huis organiseert samen met Carina de Knegt
(bekend van theaterrestaurant Schellings) een avond met
heerlljk eten en cabaretll Reserveren verpiicht (020-4031314).
Zaterdag 31 maart Kennlscafdli
Teams bestaande uit maximaai zes personen zullen worden
ondenvorpen aan de meest uiteenlopende vragen, van vena-
derlljk simpel tot belachelijk moeilijk. Gebruik van mobiele tele-
foons e.d. is uiteraard ten strengste verboden...! Het winnende
team zai zijn tnmtddels ongetwijfeld flink opgelopen drankre-
kening kwijtgescholden krijgen.
Zaai open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Aanmetden kan tot
vrijdag 30 maart via 020-4031314. Let op, vol s: volii

LEZING FOTOGRAFIE OLAF KLIJN
Het NUT presenteert op 22 maart a.s. vanaf 20.00 uur in Het
Broeker Huis te Broek in Wateriand een lezing overfotografie
door 1e Broekse vakfotograaf Olaf Klijn.
in een programma van twee keer 45 minuten geeft hij begln-
nend\^en gevorderde amateurfbtografen tairijke nuttige tips en
beha.ndelt h!] onderwerpen als advies bij aankoop camera en
objcctlef, Insteiiingen van de camera, beeidbewerking, archl-
veren, afdaskken, leren kljken, composities, tekenen met licht
(sfotografie) en fotoooeKen maken.
Met i;en beamer worden diverse \ oo!beelden getoond.
Neem pen en papier mee iaat u Insplreren en informeren.
Voor eike liefhebber van fotcgrafi? ean avond die u niet mag
missen I Meer over de fc^ograaf Olaf Ktljn kunt u vinden op
zijn website www.olafklljnfotografie.n:

KOFFIE OCHTEND
eerste keer op 22 maart gezelllg samen zijn - vrije inloop

wat er zoal te doen zou kunnen zijn
Behalve een praa^'e met eikaar maken, kunt u er een kaartje
ieggen, scrabble en rummicub met iemand speien. Legpuzzels
maken, uw eigen handwerken meenemen en er daar aan wer-
ken. Schaak- en damspeien zijn aanwezig.
UHeraard is er koffie en thee, maar die mag u dan zelf betalen.
Kosten € 0,70. Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar





ATTENTIE ATTENTJE - OPROEP NEELTJE PATER!!!
Voorde jubiieumproductie van 2 juni a.s. is Neeitje Pater op
zoek naar: - giinsterende nepsieraden/kettingen/armbanden
en tiara's Heeft uw kind nog wat liggen en wordt het niet meer
gebruikt ? Wij zijn er heel blij mee want we hebben bakken vol
nodig ! - oude borden, aiie maten en soorten. Ze gaan we! al-
lemaal kapot Als u iets voor ons heeft, be! dan met Anne-
lies op 020-4033102 of kom iangs op Roomeinde 19 in Broek
om het af te geven. Aivast heel hartelijk dank!

NEELTJE TRAKTEERT!

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2012 heeft u een heel leuk fees^'e.
Want de theaterstichting Neeitje Pater bestaat 25 jaar en dat
gaan we uitgebreid vieren.
Vrijdag 1 Juni
Het feest begint op vrljdagavond met een primeur. De al-
lereerste Neeitje @ home. Een huiskamerfestival met verras-
sende acts, opgevoerd in verschillende huiskamers in Broek in
Waterland. Zo dicht zat u er nog nooit met uw neus bovenop!
Zaterdag 2 juni
En dan de Grote Kiapper op zaterdag. Een spetterende jubile-
um theatervoorstelling op de meest passende locatie die er is.
Op het Havenrak. Letterlljk. Laat u overspoelen door spel,
zang, beeld en geluid. Na de voorstelling wordt er geproost
met live muziek op het Kerkplein.
Wees er snei bij!
Dit iseen eenmalig feest datu niet wilt missen, geloof ons.'
Dus als u slim bent, koopt u nu meteen kaartjes met speciale
vroegboekkortingi Ga dus snel naar www.neeitjepater.nl.

NIEUW: YOGA VOOR VOLWASSENEN

Na 5 jaar yoga les aan kinderen nu ook yoga voor volwas,se-
nen. leder In zijn eigen tempo met zijneigen grenzen, ervaring
is niet noodzakelijk. De lessen bestaan uit: concentratie /me-
ditatie, asana's (yoga houdingen), ontspanning. In kleine
groepen (maximaal 8 personen) met aandacht voorademha-
ling/bewustwording en de filosofie van yoga.
Vrijdag8:45 tot 10:00 uur en 10:15 tot 11:30 uur
Lokatievoormalige Kosterij, Leeteinde
Kosten € 85,00 voor 10 lessen (gratis proefles)
Meer informatie: Hester Nwosu (06) 10359759 of hnwo-
su@xs4all.nl

Op zoek naar examenciignten!
Ikvolg een opieiding tot professioneel coach en vanaf heden
ben ikop zoek naar examencliSnten. Wil je je persoonlijk ont-
wikkelen of loop je ergens in vast en zou je daarin gecoacht
willen worden, dan kan ikje 4 tot 6 gesprekken aanbieden.
Degesprekkenzullen, bij voorkeur, plaatsvinden op dlnsdag-
ocMnd om 09:30 uur in de praktijkruimte in Broek in Water-
lai,-.. Hierzijn geen kosten aan verbonden. Gefnteresseerd?
Laat iets van je horen via: Rekvelt.CoachinQ@ziQgo.nl of tel:
06 -18206737 Met vriendelijke groet, Jaap Rekvelt

EIGENWiJZ

De Eigenwijz-club gaat de komende weken op zoek naar vrije
vogels, pechvogels, geluksvogels, schijtlijsters, roofvogels en
wijze uilen. Wegaan tekenen, dansen, zingen, spelen, verha-
len vertellen en knutselen. En ontdekken spelenderwijs wat
ons boos, bang, blij of verdrietig maakt.
Wanneer? Start zaterdagmiddag 31 maartom 13.30 uur
Waar? Voormalige kosterij op Leeteinde 2, Broek
Voor wie? Kinderen van 5 tot 8 jaar; Kosten? 50 euro voor 6
lessen; Door wie? Angelade Rie (pedagoog); Meer weten?
www.worldatvourfeet.nl / info@worldatvourfeet.nl / 06-
51616234

Wordjij vrijwilliger voor een paar uur per jaar?
Drie leden van de werkgroep Amnesty in Broek zijnof gaan
verhuizenen stoppen met hun vrijwilligerswerk in het dorp.
Daarom zijn de andere drie ledenop zoek naar nieuwe coile-
ga's dieopjaarbasis ca. 15-20 uur willen besteden aan het
voorbereiden (4x p.j.vergadering)en uitvoeren (2-3xp.j.) van
mensenrechtenactiviteiten.
Interesse of meer informatie? Bel of mail met Linda van Veen
Hlndaween(S>.hotmail.com / 020-4031096) of Caroline Hoe-
kendijk (choekendiik(8>.amail.com / 0&^6008798) Ook als je
nog geen lid bent, benje van hartewelkomi

VROUWEN KOFFiEOCHTEND
Dinsdag 27 maart; het programme Is van 9.00 t/m 11.15
9.00 uur ontvangst met thee of koffie, kinderoppas aanwezig
Spreeksten Hanja Jong Kalverboer uit Heerhugowaard

Thema; " Vergeven of vergeten"
mooie liederen/geloofsopbouw/contact/gezelligheid

Je bent van harte welkomlllll
Opstandingskerk; Graaf Willemlaan 3 ; Monnickendam
wilt u meer informatie: 0625114120.

CATHARiNE WANDELING 12 MEi
De Catharina Stichting organiseert weer een wandeling op
12 mei. Ditjaar gaan we een oorspronkeiijke bedevaartstocht
(ongeveer 20 km) lopen van Loon op Zand naar de Sint Jans-
kathedraal in's Hertogenbosch.
Nog steeds bestaat in grote delen van Midden Brabant een
traditie om op de eerst zondag van de meimaand te voet ter
bedevaart naar de Zoete Moeder van's Hertogenbosch te
gaan. De Sint Janskathedraal is danook nog prachtig versierd
ter ere van de heillge Maria, als wij daar aankomen.
We vertrekken vanuit Monnickendam om 8.00 uur. Uw bijdra-
ge is € 55,~, dit is inciusief busreis, koffie/thee met lekkers en
een heerlijk diner. Voor opgave: qre@het-familiebedriif.nl

14april 2012: vrijwilligersdag Volgermeer
De Volgermeer is nu bijna een jaar open voor de omwonen-
den. Er wordt de komende jaren veel gedaan om er een mooi
recreatie en natuurgebied van te maken. Het Burgerkomitee
neemt het initiatief om hierbij een helpende hand te bleden.
Op de vrijwilligersdag bent u de heie dag buiten met elkaar
bezig, voor eten en drinken wordt gezorgd. Er wordt een mooi
programme gemaakt met de huidige beheerders.
We willen van deze dag een jaarlijks terugkerende traditie ma
ken. U doet toch ook mee? Aanmelden via in.
fo@volciermeer nl of bellen naar 020-4033254, Goof Buijs. De
dag begint om 10.00 en eindigt rond 15.30 uur. Als u zich
aanmeldt, krijgt u nadere informatie.

BIBLIOTHEEK WATERLAND

Lezen met baby op schoot in de bieb
Voorlezen aan baby's, kan dat? Baby's kunnen meer dan je
denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In
het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert veel
nieuwe dingen. BoekStart speelt daar op in door het lezen met
heel jonge kinderen te bevorderen. Fijnsamen een boekje be-
kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, ver-
haaltjes vertellen en emaar luisteren. Kinderen die al vroeg in
aanraking komen met boeken hebben straks een voorsprong
op school. Daar hebben ze hun heie leven piezier van.
Wat Is BoekStart?

BoekStart is een initiatief van bibliotheken, jeugdgezondheids-
zorg en gemeenten. Ouders van baby's tot ongeveer 1 jaar
kunnen zich gratis aanmelden voor BoekStart bij 66n van de
10 vestigingen van BibliotheekWaterland. Ouders ontvangen
voor hun kindje een BoekStart koffer met hierin een stoffen
boekje, een cd met kinderliedjes en een uitgebreide brochure
over voorlezen.

Gratis bijeenkomsten in de bibliotheek
Voor alle jonge ouders, maar ook voor opa's en oma's, organi
seert Bibliotheek Waterland gezellige bijeenkomsten. Boek-
Start-specialisten van de bibliotheek laten ervaren hoe je zelfs
aan heel jonge baby's kunt voorlezen. Ook laten zij zien weike
boeken er voor baby's zijn en is er tijd om ervaringen uit te
wisselen met andere ouders. Het is de bedoeling dat de baby
meekomt zodat alles meteen in praktijk gebracht kan worden.
Op zaterdag 17 maart is er van 10.30 -11.30 uur is een bij-
eenkomst in de bibliotheek Monnickendam ('t Spil 19) tijdens
deze bijeenkomst is er kinderopvang voor broertjes en zusjes
van de baby.
Komt deze dag niet uit? Kijk op www.bibliotheekwaterland.nl
voor een bijeenkomst in een andere bibliotheek. Gratis aan
melden kan in de bibliotheek, via 0299-364237 of via de knop
kaartreservering op www.bibliotheekwateriand.nl




