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AGENDA 

30okt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
30okt DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
30okt DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
31okt SRV De Draai: Geen activiteiten 
  1nov Fanfare Zuiderwoude: Haloween uitvoering 
  1nov Lantaarnfestival op het Havenrak t.g.v. Allerzielen 
 2nov Protestantse gemeente Broek: Oogstdienstgroet 
 3nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 3nov IJsclub jaarvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 6nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
 6nov DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
 6nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
 6nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov Spiritueel Café: Zelfcompassie 
 6nov Broek Lab Bijeenkomst in Het Broeker Huis  
 7nov SRV De Draai: Koersballen  
 8nov Broeker kerk: Inzameling voor Edukans 
 9nov Catharina Stichting: Vlieg met me mee  Kinderconcert 
 9nov Broeker kerk: Oecumenische dienst 
11nov Sint Maarten 
12nov 6minutenwaterland: Reanimatiecursus 
13nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13nov Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
13nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
14nov SRV De Draai: Sjoelen 
15nov Het Broeker Huis Pubquiz 
18nov Vrouwen van Nu: Creatief met vilten (bloemen) 
20nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22nov OUD PAPIER Havenrakkers 
22nov Sinterklaasintocht vanaf het HAVENRAK 

24nov Dorpsraad: Tunnel ja, Asfalt Nee  
25nov Samen eten in Het Broeker Huis 
25nov 6minutenwaterland: Herhalingscursus AED Burgers 
25nov Catharina Stichting: Catharina avond 
27nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  1dec Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  4dec Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
11dec Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
12t/m14dec KDS Kleindiertentoonstelling 

 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur in de 
Kosterij, Leeteinde  2, Broek in Waterland. Aanmelden en inlichtingen 
020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 0622380982.  

Gratis een 1
ste

 deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

OPBRENGST COLLECTE 

De opbrengst van de Nederlandse Brandwondencollecte van  
Broek, Zuiderwoude en Uitdam is dit jaar €1442,35. Geweldig! Alle 
gulle gevers en alle collectanten hartelijk bedankt. We hopen volgend 
jaar weer op u te kunnen rekenen. 

 

DONATIEKAARTEN 

Slechts één keer per jaar vraagt De Broeker Gemeenschap een 
bijdrage voor het kunnen blijven organiseren van de volgende 
activiteiten: 
• Kerstboomverbranding • Koninginnedag + 5 mei om de 5 jaar • 4 mei 
herdenking • Feestweek • Kermis • Intocht Sinterklaas • Druk- en 
bezorgkosten van ‘De Broeker Gemeenschap’ 
Voor al deze activiteiten hebben wij uw financiële steun hard nodig. 
Daarom kunt u in de loop van de komende weken weer iemand van 
een vereniging aan de deur verwachten met de donatiekaart van de 
stichting De Broeker Gemeenschap. Wij vragen een bijdrage van € 
5.00, meer mag ook. 
Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw financiële bijdrage. 
 
 
 
 
 
 

SINT MAARTEN 
maandag 11 november tussen 18.00 en 20.00 uur 

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit gebruik het volgende: 
Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zij dragen een lampion 
en zingen Sint Maartenliedjes. Vroeger kregen de kinderen dan turf, 
hout, stukje spek of bonen. In onze tijd geeft u koek, snoep, fruit of 
zoiets. Er worden ook allerlei varianten gezongen op de oorspronkelijke 
liedjes..  

CATHARINA STICHTIEN 
Schilderijen van Foppe van Dijk 

Foppe is lid van de Archeologische Werkgroep Waterland én schilder. 
Hij heeft  vanuit het boeiende besef van de vroeg-historische betekenis 
van het gebied aan het Dijkeinde en de nog altijd onaangedane 
schoonheid van het omringende boerenlandschap een aantal 
schilderijen en houtskoolschetsen van Zuiderwoude gemaakt. Op de 
schilderijen: stolpen, kaakbergen, schuren, hekken, dammen, wegen, 
braken, waterlopen, terpjes, bomen, struiken, gras-  en rietlandschap. 
Openingstijden: 31 okt / 1 nov; 8/9 november steeds van 12.00 uur tot 

17.00 uur in de Zuiderwouder kerk. 
 

FANFARE ZUIDERWOUDE 
Op zaterdag 1 november wordt het letterlijk en figuurlijk griezelen 

geblazen in het Dorpshuis van Zuiderwoude.  
Het jeugdorkest van het Fanfarecorps Zuiderwoude, de Waterlandse 
Harmonie en de muziekvereniging Juliana uit Marken spelen samen 
een speciaal voor hen geschreven Halloween uitvoering. Naast de 
angstaanjagende muziek wordt er een Halloween verhaal verteld. 
Kom het horen en zien! Verkleed je als geest, spook of als iets anders 
griezeligs. Wie het engste verkleed komt wint een prijs. 
Vanaf 8 jaar en op eigen risico!  Aanvang 19.30 uur. 
Entree gratis Dorpshuis Zuiderwoude, Dorpsstraat  

 
LANTAARN FESTIVAL IN BROEK 

Op zaterdag 1 november wordt het Havenrak sfeervol verlicht met 

drijvende lantaarns. Ter gelegenheid van Allerzielen kan iedereen een 
lichtje te water laten ter nagedachtenis aan een speciaal iemand. Je 
bent welkom om op deze bijzondere plek stil te staan bij je 
herinneringen, of om gewoon te kijken naar alle mooie lichtjes op het 
water. De viering is van 19:00 tot 20:30 uur. Lantaarns en kaarsen zijn 
op de avond zelf verkrijgbaar. Graag tot dan!   

 
SPIRITUEEL CAFE 

Zelfcompassie 
Donderdagavond 6 november  in de DRAAI 33, Broek in Waterland. 

Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50 incl. koffie, thee en koekjes. Zie vorige BG. 

 
“VLIEG MET ME MEE”   door TRIO VIDALITA 

KINDERCONCERT voor kinderen van 6 tot 100 jaar 
Op zondagmiddag 9 november van 16.00 – 17.00 uur 

“Vlieg met me mee” is een voorstelling waarin drie muzikanten reis 
langs de aardbol maken. In Argentinië ontmoeten ze prinsessen die de 
Tango dansen, in Europa horen ze dronken zigeuners droevige liedjes 
spelen. Ze horen de muziek van de Italiaanse maffiaboeven en 
Spaanse stierenvechters en in Ierland dansen ze de Jig! 
Met “Vlieg met me mee…..” als centraal thema is er veel ruimte voor de 
kinderen om mee te zingen, dansen, klappen, enz., om daarna weer 
lekker achterover te genieten van de swingende, spannende, maar ook 
virtuoze muziek van dit trio. (naast zelfgemaakte liedjes ook muziek 
van Brahms, Vivaldi, Monti en Piazzolla) 
Spel: Marieke de Bruijn - Viool; Marjolein Bakker – Piano; Suze van 
Stiphout - Contrabas 
Toegangsprijs voor kinderen € 2,50; volwassenen € 5,00. 

Kaarten bestellen via de mail: ellavdrumpt@gmail.com 
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SCHOENMAATJES GEZOCHT VOOR EDUKANS ! 

HELP MEE !!!  Voor kinderen in vluchtelingenkampen, weeshuizen,  
opvangcentra en ook straatkinderen waar ook ter wereld, die weinig of 
niets hebben om mee te spelen of om te leren.  
U kunt op zaterdag 8 november van 12.00 tot 14.00  in de kerk de 

volgende spullen aanbieden:   toiletartikelen,  schoolspullen en 
speelgoed, (kleur)potloden, pennen, tandpasta,  tandenborstel, ’n 
knuffeltje, pop, auto, kleine bal, jojo, puzzeltje, pet, ballonnen, knikkers, 
springtouw of iets anders kleins: ( (geen snoep).  
Wij zijn daar  om uw goede gave in ontvangst te nemen. 
Alvast hartelijk dank. Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
OECUMENISCHE VIERING  

Broeker Kerk zondag 9 november 2014, om 10.00 uur. 
Het thema van deze viering is SAMEN BOUWEN…….. 

In deze viering  betrekken we ook weer de actie Edukans. 
 (zie zaterdag 8 november bij Schoenmaatjes) 

Wij vragen u een kleinigheidje mee te nemen naar de kerk 
Voorganger in deze viering is Ds. Martien Pettinga 
Een  Vocaal Ensemble o.l.v. Ike Rebel komt ons zingen ondersteunen 

en wij kunnen luisteren naar hun mooie optreden. 
U bent allen groot en klein van harte welkom bij deze feestelijke viering. 

 
REANIMATIECURSUS 

Nieuwe BLS/ AED cursus op 12 november in Broek in Waterland 
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 

minutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles. U leert hoe u: 
.    een hartstilstand herkent  
.    het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert 
.    moet reanimeren 
.    de AED eruit ziet, hoe deze werkt en  
      hoe u dit apparaat moet gebruiken 

Waarom een reanimatie cursus volgen? 

Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op dinsdag 12 november   om 
19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 40,00. Heeft u interesse dan kunt u zich 
aanmelden via de site: www.6minutenwaterland.nl of per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 

PUBQUIZ op zaterdag 15 november 

Het Broeker Huis organiseert op veler verzoek weer een Pubquiz! 
Zelfverklaarde slimmeriken, gefrustreerde domme blondjes, eigenwijze 
whizkids, iedereen is welkom om een avondje flink bijgespijkerd te 
worden aan de hand van zeer uiteenlopende vragen over van alles en 
nog wat. Van verraderlijk simpel tot belachelijk moeilijk, voor elk wat 
wils. Teams van maximaal zes personen kunnen zich telefonisch (020-
4031314) aanmelden. Let op: vol = vol!! 

Aanvang 20.30 uur  Zaal open 19.30 uur 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

TUNNEL JA, ASFALT NEE 
Oproep bijeenkomst tunnel 24 november 19.30 uur 

De Dorpraad Broek in Waterland roept alle Broekers en 
ondertekenaars van de petitie: Tunnel Ja, meer asfalt nee om naar 
de voorlichtingsbijeenkomst te komen van de Stuurgroep 
Bereikbaarheid Waterland. De stuurgroep bestaat uit bestuurders 
van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de 
gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam 
stadsdeel Noord. De stuurgroep heeft op 3 september besloten dat 
er in het kader van Bereikbaarheid Waterland geen autotunnel 
gerealiseerd wordt. In de uitnodiging van de stuurgroep staat: ‘De 
bestuurders begrijpen dat deze boodschap niet bevredigend is en 
willen u daarom uitgebreid informeren over de redenen van de 
beslissing. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van 
vragen’.  De stuurgroep nodigt u uit voor een bijeenkomst hierover 
op maandag 24 november 2014 van 19.30 uur – 21.00 uur in de 

kerk van Broek in Waterland. Kerk open vanaf 19.15 uur. 
Per email aanmelden graag voor 11 november via 

bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl 
 

BRIDGECURSUS voor BEGINNERS 

In 12 lessen van 3 uur wordt de basis gelegd! De kosten zijn €10,-- per 
persoon. per les, inclusief studiemateriaal. De lessen worden gegeven 
in de Bolder te Monnickendam. Dag en tijd worden bepaald in overleg 
met de groep. 
Aanmelden: Peter Tillemans, tel. 0299-654103 of mail 

p.tillemans@wxs.nl 
 

CRITICAL ALIGNMENT YOGA in BROEK 

Marciel Witteman heeft een proefles Critical Alignment yoga gegeven 
en het was een succes. Wel was er een groot verschil in ervaring, dus 
zijn er nu twee groepen gevormd en in beide groepen is er plek:  
basis (60 min.): rustige lessen voor totale beginners en niet geoefende 

mensen 
beginners critical alignment (75 min.) voor mensen met yoga of 

sportieve ervaring 
Deze 'andere' vorm van yoga is gericht op het herstel en versterken 
van de wervelkolom, waarna beweging en kracht in de houdingen 
subtiel, meditatief en precies worden opgebouwd. Gecombineerd met 
de adem resulteert het in een open lichaamsgevoel.  Voor iedereen, en 
ook zeer geschikt voor iets ouderen en herstellenden. Je kunt de 
alignment techniek meenemen naar je eigen yoga of naar andere yoga, 
die daardoor verdiept. Info & opgeven: Marciel 06 17 232 
787  www.marcielwitteman.nl  daarna - bij voldoende interesse -: 5 
donderdagavonden (uitgezonderd feestdagen)  

 
KLEINDIER JOURNAAL 

Voor het einde van het jaar is het weer zo ver. De 
Kleindiersportvereniging zal weer haar dieren showen in de gymzaal. 
We zijn al driftig aan de gang om alles ‘in gang’ te zetten en we 
vertrouwen er op dat dat ook gaat lukken. Verschillende soorten dieren 
bij elkaar is DE gelegenheid om het allemaal eens goed te komen 
bekijken. Dieren die door onze leden met zorg en liefde zijn gefokt, 
geselecteerd tot het moment dat de keurmeester hierover zijn fiat kan 
uitspreken. Immers dat is het doel van onze vereniging. Zo goed 
mogelijk het ras in stand houden en veredelen. Er is hiervoor weer een 
zeer deskundige groep keurmeesters aangetrokken.  Ter 
ondersteuning van deze organisatie zult u iemand aan de deur 
krijgen die u lootjes aanbiedt t.b.v. hiervan. Ook de leerlingen van 

de “Havenrakkers” worden weer uitgenodigd voor een bezoek aan dit 
gebeuren. En natuurlijk komt u ook deze 83

ste
 tentoonstelling 

bezoeken.  De openingstijden kunt u vast op de kalender zetten.  
T.w.: vrijdag 12 dec. van 20-22 uur; zaterdag 13 dec. van 10-22 uur en 
zondag 14 dec. van 10-16 uur. Entree is gratis!    

 
DRAAI 33  Digicafé 

Donderdagmiddag 14:00 uur – 16:00 uur 
Er zitten best wel handige kanten aan dat digitaal gebeuren. Ondanks 
het geduldig zoeken naar de oplossing om de zaak weer aan de gang 
te krijgen. En dan lukt het toch weer.  Dat vinden enkele vrijwilligers in 
Digicafé. Heeft u ook een probleempje met wachtwoord, e-mail of 
ander digidingetje, kom dan lang.  

Koffie, thee en de gezellige sfeer is aanwezig. 
 

BROEK LAB 

Graag nodigen we je uit voor de tweede bijeenkomst van Broek Lab op 
6 november om 20.00 uur. 

Broek Lab is de plek waar ideeën rond bijvoorbeeld energie, voeding, 
vervoer, natuur en zorg in Broek in Waterland worden omarmd 
door Broekers, worden omgezet in acties en waar acties leiden tot 
resultaten. Ben je benieuwd naar de successen van het uitwerken van 
de ideeën (zoals auto’s delen, spullen lenen, gezonde voeding bij 
SDOB, zonnepanelen en duurzame voeding) van de eerste keer? 
Wil je meedoen over volgende stappen rond die ideeën? 
Of heb je een nieuw idee dat je met anderen wilt bespreken en verder 
brengen?  Kom dan 6 november om 20 uur naar het Broekerhuis. 
Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of meld je aan op de 
facebookpagina. 
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