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AGENDA 

 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 
27mrt Fanfare Zuiderwoude Handwerkclub: Bingo avond 
28mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
28mrt ROMMELMARKT t.b.v. Broeker Kerk 
29mrt Zuiderwouder kerk: Koffieconcert 
  1apr KDS (Kleindiersport) ledenvergadering 
  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 Spiritueel Café 
  2apr Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  3apr SRV De Draai: Samen Koersbal 
  3apr DRAAI 33 Filmhuis 
  5apr Broeker kerk: Paasontbijt 
  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 
11apr Suyderwou’s Historie: Stadswandeling Schagen 
12apr Gemengd koor Broek: Menu musicale 
13apr Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 

13apr Historische Vereniging Oud Broek: Jaarvergadering 
16apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
16apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
16apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
16apr Waterland Workshop Collectief: Foto’s verbeteren 
18apr Fanfare Zuiderwoude 95 jaar: Musicalconcert 
21apr St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 
23apr DRAAI 33: Enneagram & onbewuste drijfveren 
25apr OUD PAPIER Havenrakkers 

 
 

ROMMELMARKT in de KERK van Broek in Waterland 
zaterdag 28 maart van 09.00 tot 14.30 uur 

Wat er zoal te koop is? 

Veel boeken, oude en recente, romans, kinderboeken en informatie ; 
tafels, stoelen en kasten; borden, kopjes en glazen; potten en pannen , 
langspeelplaten, curiosa, kleding, kortom te veel om op te noemen. 
Heeft u niets nodig: de koffie staat klaar met zelfgemaakte cake en 

appeltaart, u kunt een gokje wagen bij het Rad van Avontuur en er is 
een loterij, met als hoofdprijs een bon voor het Pannenkoekenhuis te 
Broek, allemaal ten bate van het mooie gebouw.  
Gezelligheid is troef in de mooiste kerk van Waterland op het Kerkplein 
in Broek in Waterland. 
Het Onderhoudsfonds van dit multiculturele gebouw zal altijd nodig 
blijven om deze prachtige kerk in stand te houden.  
Van mei t/m september is de kerk open van 10.00 - 16.00 uur en kunt u 
met eigen ogen aanschouwen hoe mooi de kerk is. Door iets te 
besteden op de ROMMELMARKT kunt ook u bijdragen aan het 
onderhoud van dit unieke gebouw.  

Zaterdag 28 maart van 09.00 uur tot 15.00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
Het Breedkoor en Kamerkoor Con Amore 

Voorjaarsconcert op  22 maart om 15.00 uur in de Broeker Kerk. 

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 is een programma met werken van 
Mozart, Schubert en Schumann. Begeleiding: pianist Willy Ringeling of 
een trio van blazers. Toegang: volwassenen € 10.-- kinderen t/m 12 
jaar gratis. Kaartverkoop: in de kerk (open om 14.30 uur) 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 24 maart, de 4
e
 dinsdag van de maand is er weer samen 

eten voor senioren vanaf 55 jaar. Wat u kunt verwachten? Een drankje, 
een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het aanmelden), 
een kopje koffie toe.  
Zaal is open vanaf 17.15 uur. 

De kosten bedragen € 10,-- per persoon per keer. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Lies Dobber, tel.403 
1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 CV, Broek in 
Waterland. Opgeven kan t/m 20 maart  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 20 maart 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
 

EEN PAASWORKSHOP 

We maken een boeketje van Chocolade eitjes op donderdag 19 en 26 
Maart s'middags van 14.00 uur tot 16.00 uur en s’avonds van 19.30 tot 
21.30 en donderdag 2 April van 19.30 tot 21.30 
Kosten € 10,- inclusief koffie/thee, iets lekkers en het matriaal. 
Opgeven bij Nel Arends 020 403 3096. 

 
KOFFIECONCERT 

Zondag 29 maart, Kerk Zuiderwoude om 11:30 uur 
HET HUYGENS CONCORT 

Het is een vocaal ensemble dat zowel religieuze als wereldlijke muziek 
ten gehore brengt. Dit kwartet, bestaande uit Lin de Jong – sopraan, 
Henriette van der Laan – alt, Hans Tijssen – tenor en Andre Geerts – 
bas, brengen werken ten gehore van o.a.:  

 Palestrina, Sweelinck, Purcel, William Byrd, Christov Dobri 
Het Huygens Consort treedt ook op in de kerkdienst van 10:00 uur. 
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  

 
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. 
 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. 
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KERKPLEIN 
Donderdag 26 maart FILMAVOND in de Bolder 

Het leven van Jezus is al vele malen verbeeld. De 
hoofdpersoon is dezelfde, maar hoe Jezus wordt neergezet in 
de films is telkens anders. Welke film over Jezus wordt vertoond 
is nog een verrassing. 
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam om 20.15 uur 
www.kerkzuiderwoude.nl/kerkplein.php.  

 
HANDWERKCLUB FANFARE 

Vrijdag 27 maart a.s. organiseert de handwerkclub van fanfarecorps 

Zuiderwoude weer haar jaarlijkse bingo avond. Ook draait het rad van 
avontuur. We maken er een gezellige avond van en hopen u te zien in 
het dorpshuis van Zuiderwoude. Aanvang 20.00 uur. 

 
KLEINDIER  JOURNAAL 

Afgelopen jaar is helaas de kleindiertentoonstelling niet doorgegaan 
vanwege de vogelgriep. Wel heeft eind januari de bingo avond met 
aansluitend de trekking van de grote loterij plaatsgevonden. Inmiddels 
zijn de prijzen bij de winnaars thuisbezorgd en bedanken wij iedereen 
voor het steunen van de club d.m.v. giften en/of het kopen van lootjes. 
De ledenvergadering is woensdag 1 april om 20.00uur in DRAAI 33.  
 

PAASONTBIJT in BROEKER KERK 
Voorafgaande aan de dienst op Eerste Paasdag (5 april) is er om 
08.30 uur het traditionele Paasontbijt.  

Een goed idee om daar bij te zijn! 
Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ook als je geen lid van de kerk 
bent kan je toch komen en daarna eventueel de kerkdienst bijwonen. 
Geef je  t/m zondag 29 maart op bij Annie de Ruiter (4031635), Annet 

Nielsen (4031388) of via de intekenlijst in de kerk. Vrolijk Pasen! 
 

STICHTING BEHOUD WATERLAND 
WaterlandBeraad-avond over verduurzaming landbouw 

Op woensdag 8 april organiseert de Stichting Behoud Waterland de 

volgende WaterlandBeraad-avond over verduurzaming van de 
landbouw. De film Dansen met Gehoornde Dames van Onno Gerritse 
wordt vertoond. De film laat zien hoe op De Grote Voort in Lunteren 
(Gelderland) het roer is omgegooid. Honderd procent natuurlijk en 
duurzaam boeren blijkt een zeer rendabel verdienmodel. Na afloop kan 
iedereen reageren op de film. De boer uit de film, Jan Dirk van de 
Voort, is aanwezig. U bent van harte welkom. 
Echte verandering verwezenlijken met boerenverstand 

Hoe zit het met het verhaal van de Remeker kaasmakers Jan Dirk en 
Irene van de Voort? Ze zijn gaan experimenteren en innoveren. Met 
groot succes. Ze boeren nu op een manier waarop zij dat willen doen. 
De balans tussen de koeien, de grond, de mest en alle andere 
elementen van de kringloop is gevonden. De Grote Voort is een 
prachtig modern bedrijf. De huiskavel bedraagt 33 ha en er is 14 ha 
grasland op afstand in pacht. Ze melken ca 90 Jersey koeien. Dit soort 
koeien heeft weinig nodig. De melkproductie bedraagt 4.800 kg per koe 
met 6,1% vet en 4,3% eiwit. Van de melk wordt de rauwmelkse 
Remerkerkaas gemaakt, die vele prijzen won en bij toprestaurants op 
de kaart staat. Allemaal zeer economisch en sociaal rendabel. Op het 
bedrijf werken 8 medewerkers. 
De avond wordt gehouden op woensdag 8 april a.s. in De Bolder, 't 

Spil 1, 1141 SB Monnickendam, van 20.00 tot 22.30 uur. De toegang 
bedraagt € 5. Koffie/thee zijn gratis. Kaarten dienen van te voren te 
worden gereserveerd door het sturen van een e-mail naar  

rineke.neppelenbroek@xs4all.nl (beperkte hoeveelheid!). Betaling vindt 
plaats bij het afhalen van de kaarten voor aanvang van de film  
vanaf in De Bolder. 
U wordt verwelkomd door de SBW. Daarna wordt de film 
geïntroduceerd door Stichting Dansen met Gehoornde Dames. De film 
duurt ca 55 minuten. Na afloop zal een Waterlandse boer kort op de 
film reageren. Vervolgens kunnen de andere aanwezigen zeggen wat 
ze vinden, vragen stellen aan en in discussie gaan met Jan Dirk van de 
Voort. 
Verdere informatie  

Voor meer informatie over de film en over Stichting Dansen met 
Gehoornde Dames zie: www.dansenmetgehoorndedames.nl 
 

STAL LANDSLAKE HEREFORD 
Bloemschikken donderdag 26 maart 2015, 19.30 uur 

Stal Landslake Hereford organiseert in samenwerking met Christa 
Snoek een avond  bloemschikken met als thema  

PASEN 

Neem zelf een schaaltje of potje mee. Kosten voor de workshop zijn 
€25,- inclusief thee en koffie. Voor informatie en opgeven (graag vóór 
20 maart) kunt u contact opnemen met Caroline Baas. 0626120931, 
Van Beekstraat 203, 1121NL Landsmeer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUYDERWOU’S HISTORIE 
Op 11 april houdt Suyderwou's Historie haar jaarlijkse stadswandeling, 

en wel in Schagen. Vanaf 10.00 uur verzamelen wij in "De Posthoorn", 
en van 11.00 uur tot 12.30 uur wandelen onder leiding van gidsen door 
Schagen. Terug bij "De Posthoorn" staat daar de lunch, die € 15,50 
p.p. kost voor ons klaar. De kosten voor de gidsen bedragen € 3,00 
voor niet leden. Deelname kan worden opgegeven via 0204033243 of 
via suyderwoushistorie@hotmail.com. 

 
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 
 

HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 
Maandag 13 april a.s. houdt Oud Broek zijn jaarvergadering. 

Na de pauze, vanaf 20.45 uur is er een buitengewoon boeiende 
lezing  over  Een rondje Noordholland door de Atlas 
der  Neederlanden door de bekende oud conservator (Jan Werners) 

van bijzondere collecties Universiteit van Amsterdam. 
Bij wijze van uitzondering zijn hiervoor ook  NIET – leden 
van harte welkom voor deze lezing vanaf 20.45 uur. 
Entree € 3,00 per persoon  

50 JAAR OUD BROEK 

Ter gelegenheid van dit jubileum geeft Oud Broek” Het Broekerboek” 
uit. De Geschiedenis van en de veranderingen in Broek in Waterland in 
de laatste 50/60 jaar. 
Door invulling van de antwoordstrook op bijgaande flyer krijgt U de 
gelegenheid door voorinschrijving een of meerde exemplaren te 
bekomen voor de speciale prijs van € 20,00. Winkelprijs straks € 27,50. 
 

95 JAAR FANFARE ZUIDERWOUDE 

Het fanfarecorps Zuiderwoude, o.l.v. Thomas Geerts, bestaat dit jaar 
95 jaar en geeft ter gelegenheid hiervan op18 april a.s. een  

Musicalconcert. 

Muziek uit verschillende musicals worden gespeeld. Het corps 
begeleid  zangeres Marlous Tolhuisen, zij vertolkt liedjes uit vele 
bekende musicals. Marlous Tolhuisen heeft in een aantal musicals 
gestaan o.a. Beauty and the Beast, musical Sound of Music en Mary 
Poppins. 
Pianist Henk Abbink ( Joop v.d. Ende) verleend deze avond zijn 
medewerking op de vleugel, het belooft een hele leuke avond te 
worden. 
Aanvang: 20.00 uur in de Broeker kerk te Broek in Waterland. 
De entree prijs; €15,-. Kaarten zijn te verkrijgen bij Cor Knip tel. 020-
4031989   mailadres;  w.knip@planet.nl 
 
Lezing 'Enneagram & onbewuste drijfveren' op donderdag 23 april 
2015. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 

persoonlijkheidstypen. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee 
je naar de werkelijkheid kijkt en deze inkleurt. Hoe wonderlijk het ook 
klinkt, ieder mens heeft 1 preferente bril. Word je je bewust van deze 
brillen dan opent zich een nieuwe wereld, waarin je gedragingen van 
jezelf en anderen gaat herkennen en begrijpen. Aanvang : 19.30 uur 
(koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: DRAAI 33, 
1151 CD Broek in Waterland. Kosten :€ 20,- (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname d.m.v. een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

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 in DRAAI 33 bij 
elkaar, maar die tijd kan in overleg gewijzigd worden.  

Neem een proefles! Gabi Both 403 3803; simon.gabi4@kpnmail.nl  
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