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AGENDA

21aug DRAAI 33 geen digitaalcaf6
22aug SRV De Draai Sjoelen
23aug IJsclub Wandelen over verrassende paden
28aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
28aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelleljesenz. 10.00 uur
28aug DRAAI 33 geen digitaal caf6
29aug SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble
30aug OUD PAPIER Havenrakkers
30aug t/m 27 sept Broekerkerk Expositie Peter Spier
31aug Zuiderwoude Cultuurmarkt 12.00-17.00 uur
Isep Dorpsraadvergadering in Het BroekerHuis20.00 uur
4sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
4sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjesenz. 10.00 uur
4sep DRAAI 33: Digitaal cafe van 14.00 -16.00 uur
4sep Spiritueel caf6 in DRAAI 33
4sep JuridischAdvies Bureau (020 6625918 of062238 0982)
5sep SRV De Draai: Geen activiteiten
llsep OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
llsep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur
11sep DRAAI 33: Digitaal caf6 van 14.00 -16.00 uur
12sep SRV De Draai: Sjoelen
14sep Stadsverlichting
18sep OUD PAPIERSoos: Noordzijde
18sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelle^es enz. 10.00 uur
18sep DRAAI 33: Digitaal caf6 van 14.00 -16.00 uur
ISsep DRAAI 33: Wonen+ Warme lunch
19sep SRV De Draai: Kienen
20/21 sep Broeker kerk verkoop boek"Dirk en Janny"
23sept Samen eten in Het Broeker Huis
23sep Vrouwen van Nu: Hoe wordt ikeen leuk oud mens.
25sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
25sep DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur
25sep DRAAI 33: Digitaal caf6 van 14.00~ 16.00 uur
26sep SRV DeDraai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble
27sep OUD PAPIER Havenrakkers
28sep Boerderijfeest op Venster op Waterland
2okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982)

JURIDISCH ADVIES BUREAU Broek in Waterland.
ledere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur.

Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek InWaterland.
Aanmeldenen inlichtingen 020-6625918(seer. Dorpsraad),b.g.g.

0622380982.

Gratis een eerste deskundig advies door beedlgde advocaten!

BUURTZORG in WATERLAND
Vandaag bellen, vandaag zorgi

Tel: 06-10570470 email: monnicken-
dam@buurtzorQnederland.com

SPREEKUUR EVEAN WiJKVERPLEGING
houdt iedere donderdagmlddag van 13.00-16.00 uur

SPREEKUUR in DRAAI 33,1151 CD Broek in Waterland

FEESTWEEK

Het zit er weer op. Een overwegende prachtige week waarin de
weergoden ons meer dan welgezind waren. De regen wachtte op
de donderdagavond keurigtot de optredens voorbij waren. Tij-
dens de markt een enkele bui maar verder prima, altijd een heer-
lijke dag waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar ontmoeten op
het immer gezellige Kerkpiein.
Elfteams hebben zich de afgelopen week met hart &ziel ingezet
en de feestweek kleur gegeven. De dames van Celblok B had-
den op deze laatste dag nog een speciale onderscheiding voor
Boudewljn Blakbom voor zijn vasthoudend optreden na een ver-
velend incident op de donderdagavond. Verder moest voor het
eerst een barrage bij het steenwerpen voor dit onderdeei een
winnaar aanwijzen. Uiteindeiijkewinnaars van de gehele competi-
tie werden, voor de 4® keer op rij, De Freddies gevolgd door Het
oude Egypte, enz. (zie hieronder).
De kinderen die niet op vakantie waren, maar hun vakantie op het
dorp vierden hebben voiop mee gedaan aan de verschillende ac
tiviteiten. Jammer dat we de spectaculaire spooktocht voor de
jeugd vroegtijdig moesten afbreken i.v.m het onweer.
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die fees-
tende,gezellige, hardwerkende vrijwilligers beBanken dieer alle-
maal, met elkaar, voor hebben gezorgd dat we weer een gewel-
dige WEEK hebben gehad. Al vast voor Inuw agenda; de feest
week 2015 start op zaterdag 8 augustus 2015.

UITSLAG FEESTWEEK 2014

1. Freddies 86 puntem
2. Het Oude Egypte 80 punten
3. Pantalonikos 77 punten
3. Sparretjes 77 punten
5. Kerstland 76 punten
6. Wkaas 73 punten
7. Jungle Broek 68 punten
8. Tijgers 61 punten
9. B-Team 58 punten

10. Alles of Nix 51 punten
11. Celblok B. 50 punten

LAND OVER ZAND

De uitsiag van de Land over Zand van de individuele deelnemers
vindje op de site van Voetbaivereniging SDOB: www.sdob.nl

VOETPUZELTOCHT

13. Dorpsstraat 12
14. Roomeinde 19

15. Havenrak 5

16. Leeteinde 18

17. Dorpsstraat 1
18. De Erven 24

19. Havenrak 23

20. De Erven 8

21. Kerkpiein 7
22. Leeteinde 8

23. Kerkpiein 1
24. Havenrak 13/17

ANTWOORDEN

1. Roomeinde 28(a)
2. Laan 6

3. Leeteinde 20/22 Wamper
4. Havenrak 21 (klompenmaker
5. Kerkpiein 5
6. De Erven 5

7. Dorpsstraat 18
8. Roomeinde 13

9. Laan 1

10. Roomeinde 17
11. De Erven 34
12. Leeteinde 10

1. Overlijden 2. Slobeend - Dulkeend - Leghen - Lokeend
3. Jisp - Marken - Naarden - Zaanstad - DIemen
4. Hou je haaks 5. Leeteinde 2, De Erven 2, Roomeinde 3.





FITNESS, M & B, PILATES
Heie jaar doorkaner getraind worden, maar wil je na de zo-
mer beginnen kom langsop Nieuwiand 21 vooreen proefles.
Kinderen vanaf 2de klas middelbare school. Lessen zowel
overdag als's avonds
Rob de Baat Fysiotherapie, Manueletherapie, Sportrevaiidatie
en Fitness, Nieuwiand 21 020-4033389 www.robdebaat.nl

WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF
Gaat het volgende seizoen door met workshops voor en van
Waterlanders! Wij zijnnog druk bezig met de invulling ervan.
Houd onze site en de Broekergemeenschap in de gateh!
Voorvragen en suggesties, kunje ons altijd mailen

waterlandworkshoDcoliectief@Qmail.com

ACCORDEONLESSEN en MUZIEKTHEORIE
Op maandag 18 augustus is ASANEO weer met het geven
van accordeonlessen begonnen. Ook knopaccordeonisten(B-
griff) zijn welkomi Vanaf 17:00-21:00 uurworden de lessen in-
gedeeld doorde docenten Marian vanVloten en PietVerzijde.
Accordeonhuur is mogelijk. Gelegenheid tot het vormen van
een ensemble wordt bijvoldoende belangstelling gestart.
Vanaf de eerste les krijgt de leeriing 6 kopieen van de groeps-
les van ASANEO mee om thuis te studeren. Als de 6 bladzij-
den zijn ingestudeerd, wordt beslotendoor te gaan, en de me-
thodiek aan te schaffen, of te stoppen. Ook voor bijspijkercur-
sussenkan men bij ASANEO terecht. Of gewoon een knip^
kaart van 5 lessen nemen als je jouw combo of ensemble van
adviezen wil laten voorzien. Kortom, heel veel mogelijkheden
bij ASANEO. Haal die accordeon van zolder!

DRAAI33, Broek in Waterland.

OPPA$GEZOCHT
Per donderdag 2 oktobera.s. zijnwij op zoek naar een lieveoppas
en hulp inde huishouding die op maandag-en donderdag van 15:00
en 18:00uur bij ons thuis In Broek inWaterland op onze driejongens
(7,9 en 11)zouwillen passenen van12.00 tot15.00 uurons huis
schoonhoudt.

Als je hierin geTnteresseerd bent, reageerdan viae-mailadres: lieve-
oppas@sint-petrusschool.nl

OPROEP

Wie lijkt het leuk omaf en toe een dagje(bijv. tijdens werktijd) op on
ze kleineJack Russel te passen? Hij is 15, maar vitaal (en natuurlijk
heel lief) en we gunnen*m gewoon watmeer gezelschap. Hij kan
makkelljk een tijdje alleen blijven. Alles is bespreekbaar. Graag con
tact via viQuursthiis@Qmail.com of 0626 - 214 574.

GEVONDEN

Bruin leren herenjack. inl. 06 20961048

BOERDERIJFEEST

Opzondag 28September is er in hetVenster op Waterland
het Boerderijfeest Waterland. Erwordteen 4 gangen-diner
gekookt door de foodtruck van restaurant Marius/wijnbar
Worst uit Amsterdam en er is live muziek en performance.
Vlakna zonsondergang zal een lid van de familie Spaans een
bijzonder slotakkoord verzorgen.
De prijs is45 euro p.p. voor volwassenenen, kinderen t/m 12
jaar20euro, incl. eten&vertier, excl. drank (alles ter plekke
content afrekenen). Het Boerderijfeest Waterland begint vanaf
16 uur en duurt tot halverwege de avond.
Venster opWaterland, Overlekergouw 1, Broek in Waterland
Meer informatie & reserveringen: petrapossel@gmail.com

WONEN PLUS

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltljd
organiseren wij op donderdag 18September, i.v.m. de va-
kantieweek niet de tweede donderdag van de maand, maar de
derde, in DRAAI 33, om 12.00 uur.
De hierop volgende maaltljd wordt weer de 2 ®donderdag ge-
houden, te weten 9 oktober.
ledereen is welkom! De catering wordt verzorgd door Jesse
Groente en Fruit. Voor€ 10,- p.p. {feden € 9,-) kunt u gezellig
mee etenI. Dus wilt u eenkeer^e niet koken? Geef udan op
bij ons Servlcepunt 0299-650480. Staat u al op lijst en u bent
verhinderd, dan dient u zich af te melden.

Intekenen fotoboek Dirk en Janny
20 en 21 September verkoop Ikhet fotoboek 'Dirken Janny'
in de kerk in Broek in Waterland tijdens de openlngsuren.
Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Wilje ze-
ker zijn van dit fotoboek en heb je je nog niet ingeschreven via
de voorinschrijving tijdens de kunstroute? Schrijf je dan nu in!
Bij reservering betaal je de introductieprijs van € 25,00.
Je hoeft pas te betalen als je het boek komt ophalen.
Stuur een e-mail met je naam en hoeveel exemplaren je
wilt reserveren naar mail@roostrommelen.nl
Roos Trommelen studeerde in 2011 afaan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) In Den Haag. Veel
van haar projecten gaan over wat het normale bijzonder
maakt. Met een scherp oog, maar zonder een zweem van
nostalgia, legde ze vast wat onderleders neus aan het ver-
dwljnen was. MIsschlen niet eens zozeerdle winkel zelf, blljkt
ult haar beelden. Maar wel veel contact, ontmoetlngen, Intlmi-
telt, unlcltelten oprechte vrolljkheld. - www.roostrommelen.nl

TOTALE "WORKOUT".

Zo belangrijk om te blijven bewegen. Ook bijveel rugklachtenl!
Vanaf September gaat de muziek weer aan en het hele li-
chaam moet weer aan het werk. Kom een keer meedoen om
te kijken of het lets voor jouw benen, billen, bulkenz. is. Je
wordt er echt bllj van. Info. Corrle 403 3193
Ma. 1 sept. 18.30 en woe. 3 sept, zijn de eerste lessen in de
gymzaal bij de school. Kosten per 10 lessen € 80,-.

MEDITATIE - MEDITATIE - MEDITATIE

Ben jij iemand die: -alles ''goed"wii doen of zelfs perfect?
-te veel wilof moet doen? -regelmatig gestresst is?
-last heeft van "drukte" in je hoofd? -vaak hoog en oppervlak-
kig ademt? -1^ veel energie stopt inde dingen die je doet?
-spanning voelt in je nek en schouders? -vaak denkt aan wat
er allemaal (nog) moet gebeuren? En aan wat er gebeurd /s?
Dan is deze cursus lets voor joul
Meditatie helpt je aarden en daardoor" uit je hoofd en in het
NU komen", je leert een anti-stress ademhaling,we doen
schouder/nek oefeningen, je leert dingen zo veel mogelijk met
aandacht te doen en nog veel meer.
Cursus: isegin September, lOx op maandagavond (19.45u-
21.15), Om practlsche redenen alleen voor vrouwen.
Intakegesprek gratis, cursus € 130,-.
Meer weten? www.meditatiewaterland.nl
Aanmelden: lieskeiitta@meditabewaterland.nl
Lieske Jitta 020-4031723, Je kunt je op de voicemail zetten.
Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij! Vol is vol!

CURSUS E.H.B.O.

Hebt u ook gezellig meegedaan aan de feestweek, of aan een
andere activiteit in het dorp? Misschien is het u opgevallen dat
de EHBO daar steeds vaker aanwezig is. Voor ieders veilig-
heid. Maar soms ben jijde enige die aanwezig is als er lets
gebeurt en dan is het geruststellend om te weten hoe je moet
handelen. Daarom organiseert de EHBOvereniging Broek in
Waterland een EHBO cursus voor beginners. We starten eind
September 2014 in de brandweerkazeme Broek inWaterland.
De lessen zijn op dinsdagavond eens Inde veertien dagen
van 20.00 uur tot 22.00 uur. De cursus omvat 14 lessen, exa-
men, boeken en materiaal en kost€ 195,-. Informatie en in-
schrijfformulieren bij Tatia Englet)ert Westweer 1 In Broekof
telefonisch 020-4033530 of 06-22051338

WANDELEN MET DE IJSCLUB BROEK IN WATERLAND
op zaterdag 23 augustus 2014 13:00 uur.

Wij willen je gaarne uitnodigen om mee te wandelen met de
ijsclub op verrassende paden waar je nog nooit gelopen hebt.
Een leuke manier om het mooie landschap van Waterland op
een andere wljzete verkennen dan per boot of schaats.
Aanvang: Zaterdag 23 augustus 13.00 uur.
Start Adres: Molengouw 34.
De Wandeling zal ongeveer 10 km lang zijn en zal duren tot
ongeveer 17:00 uur. Deze wandeling is gratis voor leden en
€ 2,50 voor niet leden. Je kunt je opgeven bij Margriet Buurs
020-4031563

of aanmelden op de website: www.iisclubbroekinwaterland.nl.




