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AGENDA 

  5mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  5mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  5mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
  5mrt DRAAI 33 Spiritueel Café 
  5mrt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  6mrt SRV De Draai: Samen Koersbal 
  6mrt DRAAI 33 Filmhuis 
  7mrt Broeker Kerk inzameling voor de Voedselbank 
  8mrt Broeker Kerk Oecumenische viering 
10mrt KERKPLEIN: Hospice en laatste zorg 
12mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12mrt WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
12mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
12mrt Herhalingscursus AED burgers 
13mrt SRV De Draai: Sjoelen 
14mrt Catharinastichting: Hans Dagelet en Jan van Eerd 
17mrt Vrouwen van Nu: een egel van fietsbanden maken 
17mrt KERKPLEIN: De grootse liturgie van de Paasnacht  
19mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
19mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
20mrt SRV De Draai Paaskienen 
21mrt Volgermeer Vrijwillegersdag 
22mrt Broeker kerk: Concert Breedkoor en Kamerkoor Con Amore 
24mrt St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 
26mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
26mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
26mrt DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
27mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
28mrt Rommelmarkt t.b.v. Broeker Kerk 
  2apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
  2apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  2apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
  2apr Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  3apr SRV De Draai: Samen Koersbal 
  3apr DRAAI 33 Filmhuis 
  8apr St. Behoud Waterland Verduurzaming in de landbouw 
  9apr WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
  9apr OUD PAPIER Soos: Noord 
  9apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
10apr SRV De Draai: Sjoelen 
12apr Gemengd koor Broek: Menu musicale 
13apr Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
16apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
16apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
16apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
17apr SRV De Draai: Kienen 

 
ROMMELMARKT zonder ROMMEL 

Zaterdag 28 maart is er rommelmarkt t.b.v. de Broeker kerk. 

De spullen die u bestemd hebt voor de ROMMELMARKT kunt u vanaf 
nu weer brengen. Voor meubels in goede staat kunt u  contact 
opnemen met de fam. Valk, tel. 403 1724.  
Boeken, grammofoonplaten, cd’s en dvd’s, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, legpuzzels en kleding, enz. kunnen naar Laan 4, Marion 
Spaans, tel.403 1494. 

Wilt u geen computers, printers en oude televisies brengen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SPIRITUEEL CAFE BROEK 
 5 maart 2015, De Draai 33,Broek in Waterland 20.00 - 22.00 uur. 

De toekomst zonnig inzien, hoe doe je dat? 

Kun je optimistisch blijven terwijl er in de wereld zoveel naars gebeurt, 
zonder je ogen te sluiten en wereldvreemd te worden?  
Is dat een reden tot vreugde of reden tot zorg? 
Lisette Thooft houdt een korte inleiding, daarna gaan we over dit 
onderwerp met elkaar in gesprek. Een ‘ouderwets’ Spiritueel Café 
waarin je je zegje kunt doen, en kunt delen met anderen! 
Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50,   koffie en thee gratis. 

 
VROUWEN VAN NU 

Dinsdag 17 maart 20.00 uur  

Een egel maken van fietsbanden, dat gaan we doen o.l.v. Ria Broeren 
in het Bernhard Nieuwentijt college, Pierebaan 5, Monnickendam 

 
HERHALINGSCURSUS AED Burgers. 

De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 12 maart 2015 
om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. De 
kosten bedragen € 20,00 i.p.v. € 25,- 

Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 

 
REUMAFONDS 

Oproep voor collectanten 
De Reumacollecte wordt dit jaar gehouden van 16 t/m 21 maart. Voor 

Broek Noord zoeken wij nog enige collectanten. Wie wil deze collecte 
ondersteunen om met de bus een klein wijkje te lopen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Mw. Gre Mars tel 4031785 of met Tiny Valk tel 
403 1724. Bij voorbaat dank. 
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VOEDSELBANK 
Op  zaterdag 7 maart is er weer Inzameling voor de Voedselbank 

voor alle inwoners van Broek in Waterland. De kerk is dan open van 
11.00 tot 13.00 uur. Alle 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! Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
 

OECUMENISCHE VIERING 
in de Broeker Kerk zondag 8 maart 2015, om 10.00 uur. 
Voorganger in deze viering is pastor Henk Bak uit Monnickendam.  
De Cantorij zingt,  o.l.v. Ike Rebel, en ondersteunt de samenzang 

Het thema van deze viering is:   
Barmhartigheid?!      Weet ik wat ik moet doen? 

We leven momenteel in een wereld waarin het lijkt dat alles kan en 
alles mag. En toch is dat niet vanzelfsprekend voor iedereen. De een 
heeft veel, tè veel, de ander weinig, tè weinig. Hoe trekken we dat 
recht? Hoe ver gaat onze zorg om elkaar? Volgens de” universele 
rechten van de mens” heeft ieder mens recht op brood, bed en bad. In 
de tijd van Mozes werd de mens beschermd door de 10 geboden. 
Ook op zondag 8 maart kunt u nog producten voor de voedselbank 

meenemen naar de oecumenische viering.  
 

DRAAI 33 
Gemengde technieken met Carolien Broersen Thema lente 

Zin om creatief aan de slag te gaan met verschillende technieken? 
In DRAAI 33 te Broek in Waterland start vanaf 9 of 13 maart 2015 een 

cursus van 10 lessen. We gaan naar buiten om de lente in de directe 
omgeving te ervaren en verzamelen daar wat ons aanspreekt. Dit 
materiaal zetten we om in tekeningen, schilderijen, collages 2d en 3d, 
afdrukken en zelfs in een ruimtelijk beeldje. Kijken, ontdekken en 
uitproberen staat centraal, met veel persoonlijke begeleiding.   
Zie ook www.carolienbroersen.nl en www.draai33.nl  

 

VRIJWILLIGERSDAG VOLGERMEER 
zaterdag 21 maart 2015 

Vier de lente op de Volgermeer, de waterparel van Nederland. Op 
zaterdag 21 maart  organiseert het Burgerkomitee samen met de 

Beheergroep Volgermeer de 7e vrijwillegersdag Volgermeer. Jullie zijn 
die dag van harte welkom om de natuur een handje te helpen. De dag 
begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen op Broekergouw 22, 
1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in Waterland). Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Aanmelden stuur een mail naar 
info@volgermeer.nl. Alles over de Volgermeer: www.volgermeer.nl  

 

CONCERT in BROEKER KERK 
Het Breedkoor en Kamerkoor Con Amore, dirigent Rita Reijmers. 

Rita Reijmers, dirigent van de beide koren, heeft een klassiek 
programma samengesteld voor het Voorjaarsconcert.  
 Zowel het Breedkoor als Con Amore zingen een‘eigen’ programma, 
alsook een gezamenlijk stuk. Het programma met werken van Mozart, 
Schubert en Schumann zal schitterend klinken in de Broeker Kerk. Bij 
delen van het programma begeleidt de pianist Willy Ringeling of een 
trio van blazers. zondagmiddag  22 maart 

Het gezamenlijke concert in deze fraaie kerk is uniek! 
 
 

CONVERSATIE DUITS 

Duits praten?  Je begint net, of je bent gevorderd maar je wilt graag 
meer bewegingsvrijheid in de taal. We werken al in een klein groepje 
en passen de thema’s aan de behoeften van de cursisten aan. 
Uiteraard komt grammatica aan de orde, voorop staat het in een 
ontspannen sfeer van gedachten wisselen in het Duits. Nu komt de 
groep op maandagochtend om 11 uur bij elkaar, maar je kunt op 
ieder moment aanhaken. Bij voldoende belangstelling starten we een 

2e groep vanaf midden maart in DRAAI 33. Heb je  specifieke vragen: 
individuele les of les met zijn tweeën/drieën is ook mogelijk, neem 
gewoon een proefles!   Gabi Both 403 3803; simon.gabi4@kpnmail.nl  

 

INSCHRIJVEN BASISSCHOOL DE HAVENRAKKERS 

Inschrijving nieuwe leerlingen bij OBS De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2015/2016 vier jaar worden (geboren 
tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012) kunnen ingeschreven worden bij 
basisschool De Havenrakkers. 
Wij willen goed op tijd weten hoeveel leerlingen we volgend schooljaar 
kunnen verwachten. Het bestuur kan dan bijtijds berekenen hoeveel 
leerkachten aangesteld worden aan De Havenrakkers volgend 
schooljaar.  U wordt dan ook vriendelijk verzocht uw kind  vóór 1 
april 2015 in te schrijven.  Voor een afspraak kunt u contact opnemen 

met:  De Havenrakkers – Mieke van der Greft 
email:  m.vandergreft@obsdehavenrakkers.nl of tel: 020 4031847. 
U kunt ook na schooltijd langskomen om een afspraak te maken. 
 

GEVONDEN 

Bril met zwart montuur, bij de tunnel, zondag 1 maart. Tel.403 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEFENEN VOOR CITO-ENTREETOETS IN GROEP 7? 

De ENTREE-toets in mei 2015 is een belangrijke CITO-toets in groep 
7. De uitslag is mede bepalend voor het schooladvies dat in groep 8 
wordt gegeven en dat advies is doorslaggevend voor de toelating tot de 
middelbare school. Is uw kind onzeker voor deze toets? Of vindt hij/zij 
het fijn nog even de stof te herhalen en te oefenen met de CITO-
vraagstelling? Meld uw kind dan aan voor ENTREE&ZO in Broek in 
Waterland. Het programma bestaat uit 8 sessies op woensdagmiddag 
11 maart t/m 29 april 2015 van 15.00 - 16.15 uur. Er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar. Kosten € 295 voor het gehele programma 
(inclusief materialen). Aanmelden kan via www.leren-zo.nl of mail naar 
marianne@leren-zo.nl.  
 

NIET TEVREDEN MET SCHOOLADVIES? 

Bent u niet tevreden met het schooladvies dat uw kind uit groep 8 van 
de basisschoolleerkracht heeft gekregen? Dan is de CITO-eindtoets op 
22 t/m 24 april 2015 wél erg belangrijk. Als uw kind daar namelijk beter 
scoort dan op basis van het schooladvies verwacht mag worden, dan 
kan het schooladvies eventueel nog naar boven worden bijgesteld. En 
kan uw kind mogelijk wel op zijn/haar voorkeursschool terecht. Nog 
even gericht oefenen voor de CITO-eindtoets? Neem dan contact op 
via mail (marianne@leren-zo.nl) of bel 020 – 774 17 86. 
  

In de stilte ligt het antwoord (Hatha Yoga voor 13+) 

Wie ben ik? Waarom kan ik niet van de chips afblijven en hang ik 
iedere avond voor de tv? Waar kom ik vandaan? Wat ga ik doen met 
mijn leven? Waarom begrijpen mijn ouders mij niet (meer)? Hoe kom ik 
van mijn piekergedachten af? Wat is wijsheid? Hoe kan ik leren me 
beter te concentreren? In de stilte ligt het antwoord. Bij Yoga 
bijvoorbeeld, want Yoga is meer dan lekker ontspannen en op je hoofd 
staan (ook al gaan we dat natuurlijk ook proberen!).  Ben je 13 jaar of 
ouder en loop je rond met een van deze vragen? Ben je nieuwsgierig 
naar wat Yoga jou kan brengen? Meld je dan aan voor de proefcursus 
(3 lessen voor    € 25,-)  die zaterdagmiddag 27 maart start in Broek bij 

Angela (angeladerie@xs4all.nl of 06-51616234).  
 

OVER HET HOSPICE EN LAATSTE ZORG 

Naar het hospice ga je om te sterven en om wie sterven moet te 
bezoeken. Er heerst rust. Er is zorg. Je krijgt er alle aandacht. Marieke 
ter Horst coördineert de zorg in het Amsterdamse Hospice Kuria.  Zij 
komt op dinsdag 10 maart over het hospice en haar werk aldaar 

vertellen. Natuurlijk is er ruim  gelegenheid om met haar te spreken 
over de vragen rond het levenseinde, de geboden hulp, geestelijke 
begeleiding, de veelgehoorde vraag naar euthanasie en over 
palliatieve zorg als alternatief.  
Lutherse Kerk, Zuideinde 39, Monnickendam, van 20.30-22.00 uur. 
Koffie vanaf 20.00 uur. Vrij toegang, collectebus bij uitgang. 
 

DE GROOTSE LITURGIE VAN DE PAASNACHT 
De ‘moeder’ van alle kerkelijke vieringen uitgelegd in woord en 
zang  door cantrix en organist Ike Rebel en ds.Eugène Baljet.  

Sinds zeer vervlogen tijden al komen in de duisternis van de Paasnacht 
mensen samen.  Vanwege Pasen, het feest om de verrijzenis van 
Jezus uit de dood.  Een grootste liturgie is ontstaan. Voor de gewone 
gelovigen is de liturgie ingekort. De hoofdlijn blijft daarbij geheel in takt. 
En die is qua inhoud en opzet van een wonderlijke schoonheid. Wie er 
nieuwsgierig naar is, moet op dinsdagavond 17 maart  beslist naar de 
kerk van Broek in Waterland. Ike Rebel en de Broeker Cantorij laten 

liederen horen uit de Paasnacht. Predialnt Eugène Baljet, legt de 
liturgie van die nacht voor u uit. 20.15 - 22.00 uur. Koffie vanaf 19.45 
uur. Vrij toegang, collectebus bij uitgang. 

 
MENU MUSICALE 

Gemengd Koor Broek in Waterland serveert 
12 april een muzikaal menu met hapjes en humor. 

Vanaf de Middeleeuwen lieten componisten zich inspireren door 
hun dagelijks voedsel en het bijbehorende geestrijk vocht. Het 
Broeker koor zingt allerlei muziek die dat heeft opgeleverd. Van 
een heuse fuga waarin een banket wordt bezongen tot vrolijke 
drinkliederen, van serieuze kerkmuziek tot een cantate over 
aardappels. 
Méér dan muziek Tijdens dit bijzondere concert kunt u méér 

proeven dan muziek alleen. Laat u verrassen met bijpassende 
hapjes en een speciaal team dat deze hapjes gaat serveren. 
Reserveren Zondag 12 april in de Broeker kerk, aanvang 15.00 uur. 

Toegangsprijs is € 15,- (donateurs € 13,-). Het aantal plaatsen voor dit 
bijzondere concert is beperkt. Reserveer dus z.s.m bij Wim Drijver, tel. 
020-4031201. Of maak het bedrag over naar het Gemengd Koor Broek 
in Waterland, bankrekening nr. NL66 RABO 0310 7099 46 (ook uw 
adres vermelden 
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