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AGENDA

28mrt NUTCabaretifere Marjolijn Meijers
29mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicuben Scrabbel
30mrt OUD PAPIER Havenrakkers
30mrt Zulderwouder kerk: Die sieben letzte Worte, J. Haydn
4apr OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
4apr DRAAI 33: Koffieochtend meteen "APPLE".
4apr Rechtsadviesburo
4apr DRAAI 33 Spiritueel caf6: Reiki en BodyTalk
5apr SRV De Draai:Samen Koersballen
7apr Zulderwouder kerk Koffieconcert Ensemble DIXX
8apr Dorpsraad in Net Broeker Hulsom 20.00 uur
8apr Cud Broek Jaarvergadering
8apr Loopgroep broek in Waterland
9apr Havenrakkers Sportproject op Parkeerterrein
lOapr Passage Op de koop toe
11apr OUD PAPIERSoos: Noordzijde
llapr DRAAI 33: WonenPlus Warme Lunch
11apr NUT Roofvogelshow
12apr SRV De Draai: Sjoelen
13aprMensen in Nood Kledingactie
14apr Stadsveilichting
16mei DRAAI 33: WonenPlus Warme Lunch
18apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18apr DRAAI 33 Koffiedrinken en Sjoelen
19apr SRV De Draai: Kienen
19/20april Fanfare Zuiderwoude :
20aprSuyderwou's Historie: Stadswandeling inZaanstad
25apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde
25apr Samen eten in Het Broeker Huis
25apr BroekerGemeenschap Jaarvergadering
25apr Vrouwen van nu: John Duphey over de vrouw inGhana
26aprSRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabbel
27apr OUDPAPIER Havenrakkers
30apr Koninginnedag

2mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
2mei Rechtsadviesburo
3mei SRV De Draai Samen koersballen
4mei Dodenherdenking
6mei Dorpsraad in HetBroeker Huis om 20.00 uur
8mei Passage Afsluiting seizoen

lOmei SRV De Draai: Sjoelen
12mei Stadsvertichtlng
17mei DRAAI 33 StD.O.B Kienen met een hapje en een drankje
24mei SRVDe Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabbel
29mei Broeks Golftoernooi op de Waterlandse Golfbaan

BIBLIOTHEEK BROEK in WATERLAND
Openingstijclen

Woensdag 14.00 —16.30 uur en
Vrijdag 14.00 —16.30 uur

www.bibliotheekwaterland. nl Leeteinde 16

NUT

Donderdag 28 maart Maijoleln Meijers
Op donderdag 28 maart a.s. komt Cabaretiere Marjoleln Meij
ers, van de Berini's, met haar muzikanten Onno en Waiter
Kuipers voor ons optreden in Het Broeker Huis.
De show heet "Niemands Meisje", waarin we worden meege-
nomen naar een bar vol verhalen, hartverscheurende liederen,
gierende gitaren en melancholieke sound scapes. Een show
met onvervalste humor en levensleed. Kortom het wordt een
schitterende voorstelllng. Aanvang 20.00 uur; Nutsleden gra
tis, niet-leden € 5,-. Vol is vol!

ZUiDERWOUDER KERK
zaterdag 30 maart om 16.00 uur: middagconcert

DiE LETZTE WORTE (J. Haydn), Gerard Pott, Otto De-
thmers (piano) met beeldmeditatie.

OUD PAPiER Havenrakkers

Op zaterdag 30 maart wordter weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. 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 voorbbat dahl^!!

koffiedrinken en aiidere bezigheden
iederedonderdag ochtend aanvang Id.OO Uur: zie agenda

4aprii ihloop-KOFPIE-OCHTENb MET EEN 'APPLE'
Tijdens de koffie zai Susan yi^de Watering watpraktische
mogelljkheden laten zien van de jPad en iPhone, als voor-
beelden van de hedendaagse com^^
dacht u van even op visitegaari vaiiuit uweigeP stoel? Qfvan
een potje scrabble met uw viiendeh offamiile elders in het
land? Zo zijn er talloze mogelljkheden met internet waacyan
weer enkeietijdens deze ochtehd wilien laten zien. Technisch
kennis is hier niet voor nodig. Heeft u al een jPad of iPhone,
neem die dan vooral mee.

Nieuwsgieng? Kom dan 4 aprll op de koffie.

SPiRiTUEEL CAFE in DRAAi 33
Reiki en BodyTalk: JIJ en je energle!

Ze gaat ons onder andere uitleg geven over chakra's: wat zijn
dat, hoe werken ze in opje gezondheid en Je persoonlijkheid?
Aan weike klachten kun je herkennen of ergens een blokkade
zit en wat kunJe zelfdoen om die op te lossen? Inclusjef een
meditatie om beter te gronden (aarden), en een paar simpele
technieken om verstorende energle buiten Jezelf te houden.
Irma is Certified BodyTalk practitioner en Reikimaster. Ze zai
dus ook over deze boeiende nieuwe techniek, BodyTalk, ver-
tellen, en de 'Cortices-techniek' uitde doeken dpen, een snel-
le en makkelijke methodeom beide hersenhelften beter te la
ten samenwerken. Info: www.bodvtalksvstem.nl
Donderdag 4 aprii, 20.00 - 22.00 uur in De Draai 33, Broek
Tosgang vrij: na afioop kunJe een bijdrage geven naar wens.





BEN JIJ EEN IN- OF EEN AANHAKER?
Haken. Dat is toch voor oudere dames die in een leunstoel
kleedjes hakenvoorboven de geraniums?
Nope! Haken Is hip, heerlljk en superieuk cmte doen. Sterker
nog: haken ishetnieuwe mediteren. Met het verschil datje
daama lets ieuks hebt om aan te trekken.
Altljd al wlllen leren? Oftoe aan the next level?
Geefje dansnelop voor een workshop op het llefste woon-
bootje van Nederland met ultzicht op... de schapen, hoetoe-
passelljk.
Erzijn nog een paarplekken voor inhakers (we beglnnen he-
lemaal bij nul) opwoensdag 10aprilvan 10.00-13.00 uur.
En een paar plekken voor aanhakers (jegeeftaan watje
graag wil maken: een poncho, een omslagdoek, eenpoef en
jegaat met alle kennis die je nodig hebt 6neen flink stuk van
jepronkstuk op zak naar huls, waar je het zelf verder at kunt
maken) op woensdag 3 aprll van 10.00-13.00 uur en op
woensdag 10 april van 19.00 - 22.00 uur.
Kosten: € 35 p/p inclusief haaknaald, 1 XL bol naar keuze
(genoeg voor bijv. 1col), hapjes en de lekkerste cappuccino
van Wateriand.
Opgeven: Detra@hetwoordDaleis.nl of bel: 06-20003318
Kijk opwww.totallvhooked.nl voor meer dataen het laatste
nieuws. PS: wil je met een priv6-groepje komen? Dat kan
vanaf 4 personeni

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 4 april van 19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERIJ. Leeteinde 2,
tel. aanmelden + Inl. 403 1513 en 403 1617

Gratis deskundig advies

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND
Jaarvergadering op maandag 8 april om 20.00uur

Aanvang programmaca. 21.00 uur
Een ontdekkingsreis doorde websitevan de vereniging Cud

Broek in Wateriand door Sytze Boschma en Atsie Drijver.

HAVENRAKKERS SPORTPROJECT
l.v.m. het sportproject van de Havenrakkers wordt het Par-
keertenrein aan het Nieuwiand op dinsdag 9 april gebrulkt
doorde school. Gelleve die dag tussen 08.00 en 15.00 uur

NIET TE PARKEREN.

PASSAGE
op de kOop toe

Datis de titel van het project dat vier yrouwenorganisatles,
waaroiider passage, uitvoeren. Met themasluit aan bij millen-
nlumdoel 8 (eerlijke handel) en steltdeelneemsters vrageh
over hun koopgedrag. ,
Mevr. Riet Dubbalman-Jansen,lid van de.gewestelijke werk-
groep, zaidezeavond verzorgen opwoensdag 10 aprilom
20.00 uur.

WGNENPlUS
be eerstvolgende gezamenlijkewarme maaltljd

organiseren wij opdonderdag 11 april in DRAAI 33, ledereen
Iswelkomi Voor€10,- p.p. {leden€ 9,-) kunt u gezelllg mee
etenl. Duswilt u uwbuurtgenoten (beter) leren kennen?Of
een keertje niet koken? Geefu danop bij ons Servicepunt
0299-650480. Staat u al op iljst en u bent verhlnderd, dan
dient u zlch af te melden.

NUT

Roofvogelshow door trainer Sjobbe Voet.
Een show met uilen en andere roofvogels zaI in Het Broeker
Huls worden gehouden. Ze zullen losdoor de zaalvllegen. U
zitdus zeer dichtop de vogels en kuntze goed bekijken..
Hoewel het gevaar zeer klein is komt u op eigen lisico.
Webeginnen zeer vroeg, want ookvoor kinderen is heteen
belevenis; te zien hoe groot ze kunnen zijn.
Lokatie: Het Broeker Huls. Aanvang 18.30 uur. Kinderen en
Nutsleden gratis, overigen € 5,-. Donderdag 11 april.

EVEAN WiJKVERPLEGING
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur

SPREEKUUR In DRAAI 33,1151 CD Broek in Wateriand

MENSEN IN NOOD

kledingactie in Broek en Zuiderwoude op 13 april
Op zaterdag 13 april wordt in Broek in Wateriand tussen
10.00 en 12.00 uur huis aan huls opgehaald.
Ukrijgt inde week daaraan voorafgaand de blauwe Mensen
in Nood Kledingzak thuisbezorgt. Wilt u hem 13 april op de
stoep klaarzetten. Let opll we beiien niet bij u aan.
Voorde Broekermeerdijkers: Heeftu Mensen in Nood iets
aan te biedendan graag even beiien naar 020 4031920 dan
komen wij het halen. Info: 020 4031920.
Inwoners van Zuiderwoude kunnen hun kleding brengen bij
de Fam. Oosterloo Aandammergouw 17 in Uitdam is het
brengadres Fam. Schouten BIjenven 8.
Al 45Jaar zamelen bijna 80 vrijwilligers in de gemeenteWater-
land kleding in. Mensen in Nood kledingactie werkt ultslultend
met vrijwilligers en Is in die zinook uniek te noemen ten op-
zichte van andere kledinginzamelaars.
Vorig jaar haalden we in Wateriand 9000 kg kleding op. Dit
jaar gaat de opbrengst naar projecten In het doordroogtege-
teisterde Kenia. 13 april tussen 10.00 en 12.00 uur

Er is nog piaats bij de 2° Loopgroep in Broek in Wateriand
Denk je al een tijdje na omte gaan hardlopen, maar komt het
er niet van? Dan is dit je kansl Het moeilijkste van hardlopen
is je schoenen aantrekken en daar ga ik je bij helpenl Demo-
gelijkheid om letterlijk en figuurlijk In beweging te komen.
Misschien loop je zelfal een tijdje, maar merkje geen verbete-.
ring ofje wilt iets nieuws leren. Dan is deze loopgroep zeer
geschlkt.
Als je ditjaar je tijd wilt verbeteren op de Dam tot Dam ofje
gaat voorde 1® keerdeelnemen. Ook dan zijn de loopgroepen
zeer geschikt.
Start: Maandag 8 april 2013
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
Waar: Start vanaf Fitness Rob de Baat, Nieuwiand 21 1151
AZ Broek In Wateriand

Info en/of aanmelding: www.aves-coachina.nl en vul het for-
mulier in of bel naar Gonny van Riessen 06-10859958.
Als je nog twijfelt, geef jedan op om de 1®. training vrijblijvend
meete doen. Gaje door danbetaal je€ 1pO,pd. |s het niets
voor je, dan heb je een leuke training gehad.

STADSVERLICHTING heeft ons dorp Nreikt. / .
Zondag 14 april, Inloop vanaf 19.50 uur, aanyang^P PO uur

Door samen te mediteren enstil te zijn, kom j^piet alleen ,
"thuis bij jezelf, maar het heeft ook een positieve ui^alingpp
de omgeving en zelfs op de wpreld. ^
Op zondagavond 10 maart zijn we begonnen in de huiska- .
mer van het Roomeinde en hebbten we gelijktijdig gemiediteerdf
met heel veel mensen in meer dan 650 huiskamers.
Meditatie ieder 2® zondagavond van {de maand van 20.00 ,
uur tot 21.00 uur op Roomeinde 25 (tussen 27 ph.23)
Info en aanmeldina: www.stadsverlichtina.nu.

Via "vind een huiskamer" zoek je Broek in Wateriand op; klik
op de locatiepiji van het Roomeinde, geef je op yoordie huis- ;
kamer. Mocht je onverhooptniet kunnen, meldje dan ook af
via deze site.
Ervaring met meditatieIs niet noodzakelijk.
Er zijn stoelen en kussentjes. Een eigen kussen meenemen
kan ook. De medltaties zijn een alwisseling van geieide medi
tatie en stilte.

Ada de Vries, Carina Wingen en Lieske Jitta.
Als je vragen hebt.... bel dan naar 403 1868 of 403 1723.

SUYDERWOU'S HISTORIE
"Stadswandeling"in Zaanstad op zaterdag 20 april

Verzamelen: HonigBreethuis aan de Lagedijk 80,1544 BJ
Zaandijk. In ditmuseum kan koffie worden gedronken en is
een rondleiding, daama lunch indVijf Broers. Om 13.00uur in
de rondvaartboot, we varen de Zaan op en om 14.00 uur leg-
gen we aan bij de Zaanse Schans, waaralles kunnen bekij
ken. Sommige kosten (lunch b.v.)zijn vooreigen rekening.
U dient zlch voor 15 april op te geven bij Ed Honingh, 020
403 3243 of edenadrie@hetnet.nl of Pier Klok 020 403 3224
Dierklok@hotmail.com.We hopen op mooi weerl!
Ook niet-leden zijn welkom, voor hen zijn de kosten hoger.




