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AGENDA 

  t/m 20apr Kinderdagverblijf Peuterkunstroute door Broek 
  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 DRAAI 33 Er is geen 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 
  7apr De Broeker Gemeenschap; Jaarvergadering DRAAI 33 
  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 
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 
17apr SRV De Draai: Kienen 
18apr Fanfare Zuiderwoude 95 jaar: Musicalconcert 
21apr Vrouwen van Nu: IJsland in woord en beeld 
21apr St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 
23apr OUD PAPIER Soos: Noord 
23apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
23apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
23apr DRAAI 33: Enneagram & onbewuste drijfveren 
24apr SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
25apr OUD PAPIER Havenrakkers 
25apr Broeker Kerk Voedselbankinzameling  
27apr KONINGSDAG met feestprogramma 
30apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
30apr DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30apr DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 1mei SRV De Draai: Samen koersbal 
 1mei DRAAI 33: Filmhuis 
 4mei Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 7mei OUD PAPIER Soos: Noord 
 7mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
 7mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 7mei Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 8mei SRV De Draai: Sjoelen 
13mei OUD PAPIER Soos: Zuid op woensdag 

 
SPIRITUEEL CAFE 

Op donderdag 2 april is er GEEN spiritueel café. 

We hopen in mei er wel één te organiseren en dat laten we dan tijdig 
weten voor de BG! 

 
Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland 
Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 5 maart a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNST VAN HET KINDERDAGVERBLIJF BROEK 

De kinderen van het kinderdagverblijf in Broek in Waterland hebben 
prachtige kunstwerken gemaakt met als thema „kleur“. 
Deze kunstwerken hangen op verschillende locaties in Broek in 
Waterland, o.a. bij Eefjes hairstyling, De Rob, Elly Koot, Broekerhuis, 
de huisarts, eetwinkel Jesse, Pels en bij Wals schokker. 
U kunt de route lopen t/m 20 april. De routebeschrijving ligt klaar op 

het kinderdagverblijf, Parkeerterrein-Dokterspad in Broek in Waterland. 
Die kunt u elke dag ophalen tussen 7.30 en 10.30. 
Mocht u interesse hebben voor een van deze kunstwerken dan kunt u 
dit kunstwerk kopen voor een bedrag naar keuze. 
De opbrengst van de verkoop van deze kunstwerken zullen wij 
schenken aan de Stichting Ster (Facebook Stichting Ster) 

Voor meer informatie verwijzen wij  u naar de Facebook pagina van de 
SKW of naar de Facebook pagina Facebook Stichting Ster. 
Het team en de kinderen van het kinderdagverblijf wensen u veel 
kijkplezier. 

FILMHUIS BROEK, 
laat je informeren en kom eens kijken naar een film. 

Iedere eerste vrijdagavond van de maand, met uitzondering van de 

zomermaanden juli en augustus wordt in DRAAI 33 een film gedraaid 
door het Filmhuis Broek. Het streven is: een gevarieerd en interessant 
filmaanbod te doen. Het kunnen nieuwe films zijn, maar ook oude, 
kunstzinnige films. We open voor suggesties en tips.  
Start om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00, incl. een drankje na 
afloop.  We vinden het gezellig om na te praten, maar er is geen 
bespreking van de vertoonde film. Er is plek voor een max. van 25 
personen. Als je geïnteresseerd bent naar het aanbod van het Filmhuis 
meldt je dan aan op    filmhuisbroek@gmail.com. 

Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de gegevens 
vindt van de te vertonen film. Je kunt je via het email adres opgeven en 
je krijgt via de mail bericht of er plaats is.  
Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavonden,  

 
HET BROEKER HUIS 

Zondag 5 april Aspergemenu Het Broeker Huis 

Eerste Paasdag zondag 5 april heeft Het Broeker Huis een overheerlijk 
aspergemenu. 3 gangen € 32,-;  4 gangen € 39,-; 5 gangen € 45,- 
Reserveren verplicht!   Dieetwensen telefonisch doorgeven 
020-4031314 

 
DE BROEKER GEMEENSCHAP JAARVERGADERING 

7 april jaarvergadering in DRAAI 33 om 20.00 uur 
 

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. 
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.  
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WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 9 april, de tweede donderdag van de 

maand, in DRAAI 33, om 12.00 uur. 
Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd door Jesse Groente 
en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op bij ons Servicepunt 0299-
650480. Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te 

melden. 
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. Presentatie op zaterdag13 juni a.s. 
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 
 

CONVERSATIE DUITS 
Start Tweede Groep Conversatie Duits ! 

Dinsdags 10.30 uur in de DRAAI 33 : op 7 april start een kort traject 

conversatie Duits (4 keer), daarna hebben we allemaal andere 
(voorjaars-/zomer-)plannen en in september wordt de draad weer 
opgepakt. De maandag-groep in Monnickendam (11.00 uur) werkt nog 
tot eind mei. In beide lessen ben je altijd welkom (ook voor een 
proefles). Gabi Both (4033803; simon.gabi4@kpnmail.nl)   

 
ROMMELMARKT 

De opbrengst van de afgelopen zaterdag gehouden ROMMELMARKT 
t.b.v. de Broeker Kerk bedroeg ca. € 5800,--. 
Alle medewerkers heel hartelijk dank en op naar volgend jaar. 
Boeken, platen, CD’s  en  DVD’s kunt u het hele jaar naar Laan 4 
brengen. Andere zaken kunnen in 2016 weer gebracht worden 

 
COLLECTE AMNESTY 

De opbrengst van de collecte in Broek in Waterland was dit jaar 
755,50. Bedankt aan alle collectanten en aan iedereen die heeft 
gegeven 

 
 
 
 

WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 
Donderdag 16 april  van 19.30 - 22.00  uur in DRAAI 33. 

Nancy Janssen-Vermeiren: fotografie 
Wil je betere vakantie foto's? Kom naar de crash course! 

Vind je dat je zelf best kan fotograferen, maar ben je toch steeds 
teleurgesteld over het resultaat van je vakantiefoto's? Of vraag je je af 
waarom je fotoboek van de kinderen of van de vakantie toch veel van 
hetzelfde is? Wat maakt het nou dat die foto's van fotografen zoveel 
mooier en interessanter zijn, zelfs als hij/zij ze gewoon met een smart 
phone gemaakt heeft? 
In deze crash course van 2,5 uur uur behandel ik aan de hand van 
voorbeelden de top-10 aan tips hoe je betere foto's kan maken en 
daarmee een interessanter fotoboek kan maken van je vakantie, familie 
uitje of weekendje weg. 
Geen tijd voor een lange cursus? Kom dan die avond in één klap je 
foto's verbeteren! Heb je specifieke vragen, mail ze me dan van te 
voren. Dan doe ik mijn best die vraag te beantwoorden die avond. 
Informatie of aanmelden via: nancyvermeiren@gmail.com tel: 06-

83597094. Website: www.strikingly/nancyvermeirenphotography  
 

PANNEKOEKENHUIS De Witte Zwaan 
Soms heb je onbedwingbare trek in een truffel bij de thee… of krijg je 

visite en wil je bonbons serveren of juist andersom op zondag bedenk 
je dat je geen cadeau hebt voor de verjaardag waar je die middag naar 
toe moet: Handig dat de chocolade truffels en bonbons van Coffee & 
Cacao Monnickendam nu ook te koop zijn bij het Pannenkoekenhuis in 
Broek. Het Pannenkoekhuis is 7 dagen in de week geopend van 12.00 
tot 21.00 uur.  

 
BIKKELkids 

Kan jouw kind wel een duwtje in de rug gebruiken? BIKKELkids heeft 
weer plek in de  WEERBAARHEIDS-trainingen voor kinderen tussen 
de 6-12 jaar!! Meld je snel aan via sara@bikkelkids.nl of 0622674102. 
Ook voor professionele OPVOED-ONDERSTEUNING en betrouwbaar 
INTELLIGENTIEONDERZOEK. Voor meer informatie over ons aanbod 
kijk op www.bikkelkids.nl. Tot snel! 
 

Gezonder, fitter en energieker leven! 

Je wilt graag afvallen maar het lukt niet? Last van hoge bloeddruk of 
cholesterol, menstruatie- of overgangsklachten? Migraine, maag-en 
darmklachten, gebrek aan energie of burnout? 
Vanaf 1 april houdt Jacqueline ter Hofstede, orthomoleculair diëtist, 
spreekuur bij Rob de Baat, Fysiotherapie, Manuele Therapie, 
Sportrevalidatie en Fitness, Nieuwland 21. Bij orthomoleculaire 
therapie staat voeding voorop om het zelf genezende vermogen van 
het lichaam te stimuleren.  Orthomoleculaire therapie kan zinvol zijn bij 
iedereen met een chronische of steeds terugkerende aandoening of 
klachten. Een lifestyle- en bewegingsadvies maken deel uit van het 
behandelplan. Nieuwsgierig of een voedingsadvies kan helpen bij uw 
klachten? Neem dan eens contact op voor meer informatie: 06-
10027254 of mail naar info@nutrimotion.nl  Kijk ook eens op de 
website www.nutrimotion.nl Behandelingen worden (deels) vergoed 
vanuit uw aanvullende verzekering.  
 

 
 
 
 

MAANDAG 27 APRIL  

Koningsdag 2015 in Broek in Waterland 

(georganiseerd door de Broeker Gemeenschap) 

10.30 uur De optocht voor de kinderen start bij de kleurrijke 

woningen op de Draai. Versier je fiets en jezelf zo mooooooi 

mogelijk om in een feestelijke optocht achter de voor deze 

gelegenheid speciaal versierde bakfietsen aan te gaan  

naar het Kerkplein. 

11.00 uur Na aankomst op het versierde Kerkplein zingen wij het 

onder begeleiding van de Fanfare Zuiderwoude. Aansluitend is er 

voor alle aanwezigen gratis koffie/thee of limonade met wat  

lekkers.  

11.15 uur Vanaf nu is de Vrijmarkt aan het Havenrak en op het 

Kerkplein geopend; neem de spulletjes mee die je wilt verkopen, 

bereid een optreden voor, doe dat wat jij leuk vindt op de vrij- 

markt of kom gewoon gezellig kijken. 

11.30 uur Start van de jeugd- en spelactiviteiten; een span- 

nend, gek circuit, knutselen, etc. en natuurlijk bakken we voor 

 alle kinderen een en lekkere pannenkoek.Het terras blijft open 

met muziek en een drankje zolang het weer daartoe uitnodigt.  

16.00 uur Gaan de deuren van het Broekerhuis open 

 met een Karaoke voor de kinderen en vanaf 

17.00 uur Barbecue voor iedereen die trek heeft in wat lekkers. 

Muziek verzorgd door Peter Hoeve. 
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