
 
 
16 april 2015       no. 1615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Inleveren kopij: voor zaterdag 25 april. Verschijnt op donderdag 1 x per 14 dagen. 

Redactie: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + redactie@debroekergemeenschap.nl                                               
www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: 310713579 

 
AGENDA 

  t/m 20apr Kinderdagverblijf Peuterkunstroute door Broek 
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 Mensen in Nood; Kledingactie 
18apr Fanfare Zuiderwoude 95 jaar: Musicalconcert 
19apr Inspiratierondje om de kerk van Zuiderwoude 
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 
24apr Het Broeker Huis: Pubquiz 
25apr OUD PAPIER Havenrakkers 
25apr Broeker Kerk Voedselbankinzameling  
26apr Broeker Kerk Open t/m 3 oktober 2015 
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: Wonen Plus: Warme lunch 
 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 

14mei Hemelsvaartdag 
15mei SRV De Draai Kienen St. D.O.B. 
17mei Inspiratierondje om de kerk van Zuiderwoude 
21mei OUD PAPIER Soos: Noord 
21mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
21mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
22mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
29mei SRV De Draai: Laatste keer voor de vakantie 
30mei OUD PAPIER Havenrakkers 
30mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 
 

KERK OPEN  in Broek 
seizoen 2015 van 26 april  t/m 3 oktober  

Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn schaarse vrije 

tijd beschikbaar te stellen voor het openstellen van de kerk voor het 
publiek. De opbrengst van de openstelling is voor het 
Onderhoudsfonds van de kerk.  
De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 10.00 - 13.00  en 13.00 
- 16.00 uur.  
Er is behoefte aan mensen voor woensdagmiddag, zaterdag en 
zondag. U kunt de door u gewenste dag en tijd kiezen en hoeveel keer 

u per maand wilt zitten. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of 
atsiedrijver@zonnet.nl   

Het is heel leuk om te doen!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

95 JAAR FANFARE ZUIDERWOUDE 

Het fanfarecorps Zuiderwoude, o.l.v. Thomas Geerts, bestaat dit jaar 
95 jaar en geven ter gelegenheid hiervan 18 april a.s. een 
Musicalconcert. Muziek uit verschillende musicals worden gespeeld. 
Het fanfarecorps Zuiderwoude 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. Het concert begint 20.00 uur en wordt gehouden in de 
Broekerkerk aan het kerkplein te Broek in Waterland. 
De entree prijs; 15 euro. ( incl. consumptie) 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Cor Knip tel. 020-
4031989   mailadres;  w.knip@planet.nl 

 
 

PUBQUIZ in HET BROEKER HUIS 

Vrijdag 24 april organiseert Het Broeker Huis 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  
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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! 

Informatie of aanmelden via: nancyvermeiren@gmail.com tel: 06-

83597094. Website: www.strikingly/nancyvermeirenphotography  
 

MENSEN IN NOOD KLEDINGACTIE 

De jaarlijkse kledingactie voor  Mensen in Nood zal worden gehouden  
op zaterdag 18 april in Broek in Waterland wordt tussen 10.00 en 

12.00 uur huis aan huis kleding opgehaald. U krijgt in de week 
voorafgaande de blauwe Mensen in Nood kledingzak thuisbezorgd.   
Wilt u de zak zaterdag 18 april vóór 10.00 uur op de stoep klaarzetten. 
Let op we bellen niet bij U aan. Broekermeerdijkers als u iets hebt 

voor de kledingactie wilt u dan bellen naar 403 1920 dan komen wij het 
bij u op halen, alvast bedankt.  
Inwoners van Zuiderwoude kunnen hun kleding brengen bij de fam 
Oosterloo  Aandammergouw 17  in Uitdam is het brengadres fam 
Schouten Bijenven 8.    
Al 47 jaar zamelen bijna 80 vrijwilligers in de gemeente Waterland 
kleding op voor Mensen in Nood. Mensen in Nood kledingactie werkt 
uitsluitend met plaatselijke vrijwilligers en is in die zin ook uniek te 
noemen ten opzichte van ander kledinginzamelaars. Vorig jaar haalde 
we in Waterland 7000 kg kleding op. Dit jaar gaat de opbrengst naar 
projecten van Mensen in Nood in het door 
overstromingen  geteisterde  Bangladesh. 
Mensen in Nood kledingactie wordt  mede mogelijk gemaakt  door een 
bijdrage van de diaconieën van de protestantse kerken in 
Waterland  en de RK parochie Ilpendam.  
Mensen in Nood Broek in Waterland Dirk Klok  Tel:4031920  
 

INSPIRATIERONDJE om de kerk van Zuiderwoude 

Zondagmorgen lijkt het beste moment van de week om te gaan 
hardlopen. Even alles laten voor wat het is. Los van je werk, je gezin, 
alle drukte. Als je hardloopt door de natuur kun je daarin opgaan. Eén 
met de elementen. Je verbonden voelen met de aarde en de hemel. 
Al rennend is het soms net alsof je boven jezelf uitstijgt. Het doet niet 
alleen iets met je lichaam, maar ook met je geest. Je conditie wordt er 
beter van. Maar je kunt onderweg ook inspiratie opdoen. 
Op zondag 19 april, 17 mei en 21 juni kun je vanuit Zuiderwoude 
een inspiratierondje lopen. Een rondje om de kerk. En vanuit de kerk. 
Om 10.00 uur komen de lopers bij elkaar in de kerk (Zuiderwouder 

Dorpsstraat 1). Daar krijg je ‘woorden voor onderweg’, een 
Bijbelverhaal en een lied. Maar na 20 minuten gaan we hard hollend de 
kerk uit, om al lopend nog meer inspiratie op te doen. Je kunt kiezen 
voor een rondje van 5, 7 of 10 kilometer. 
Als je weer terugkomt bij de kerk staat er water en sportdrank voor je 
klaar. En kun je je verhalen delen met andere lopers of met de minder 
sportieve kerkgangers. Want wie wil, mag ook in de kerk blijven als de 
lopers vertrokken zijn om daar te luisteren, te bidden en te zingen, en 
inspiratie te zoeken in de rest van de kerkdienst. 
Parkeren kan in Zuiderwoude bij de kerk, of op de parkeerplaats bij het 
Dorpshuis. Meer informatie: ds. Charlotte Kremer (ds.charlottekremer 
@gmail.com) 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 21 april i.v.m. koningsdag naar voren gehaald. Dus is er op 
de 3

e
 dinsdag van april  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 18april VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 18 april 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te melden. 

 
VROUWEN VAN NU 

Dinsdag 21 april komt Mevr Annie Stam een avond over IJsland 

verzorgen. Prachtige verhalen met foto's en film materiaal. 
Om 20.00 uur in het Hart van Katwoude, Hoogendijk 27, Katwoude 
 
HUURHUIS GEZOCHT - Wij (gezin van 5p) zoeken - een huurwoning 
in Broek in Waterland - voor een langere huurperiode. * Niet rokend * 

Geen huisdieren * Vast inkomen. renehenriette@gmail.com 
 

BOOT GEZOCHT 

Ik zoek een boot met motor, waar 5 mensen in kunnen. Het liefst van 
aluminium, maar polyester mag ook. Belangrijk is dat de boot niet 
sneller kan dan 13 km per uur (i.v.m. het feit dat mijn zoon van 15 hem 
graag wil besturen). Reacties: 06.44128824 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEVRIJDINGSDRIVE 
Georganiseerd door de BBC  op zondagmiddag 3 mei 2015 de  

in de tent op het Nieuwland te Broek in Waterland. De kosten bedragen 
slechts € 10,-- per paar en worden bij aankomst betaald. Opgave tot en 
met uiterlijk vrijdag 1 mei 2015. 

Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars.  
De tent gaat  om 12.00 uur open. Het bridgen start om 13.00 uur.  

Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com 
Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie van 
Velzen (020-4031928) of bij Leo van der Voort (020-4033368). Vol is 
vol en in de tent is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. 

 
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 Euro (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

ASANEO 
Weer plaats voor accordeonleerlingen en huuraccordeons! 

Op vrijdag 13 maart organiseerde Asaneo, gevestigd in Broek in 
Waterland en Amsterdam-Noord) een accordeonavond waaraan 4 
verenigingen aan meededen. 
Op hoogstaand niveau werden oorspronkelijke en gearrangeerde 
klassiek werken ten gehore gebracht naast bekende TV-tunes. 
Dat de belangstelling voor het accordeonspel dalende is, bewijst deze 
avond juist het tegendeel. In het Play In orkest zaten ruim 70 
muzikanten vol overgave te spelen! 
Na elk concert treden er verschuivingen op. Hierdoor  kunnen nieuwe 
accordeon leerlingen worden geplaatst. Er zijn ook enkele accordeons 
ingeleverd die weer kunnen worden verhuurd. 
Speel je keyboard of piano, niet ver gevorderd en en wil je worden 
bijgespijkerd? Dat kan! De les kan per keer worden afgesproken. 
Tot een andere mogelijkheid behoort ook het coachen van 
samenspelgroepen (duo,trio,kwartet)  met verschillende instrumenten. 
Arrangementen kunnen op maat worden geschreven. 
In september beginnen de cursussen “Noten Leren Lezen” weer. 
Informatie: M.v.Vloten per e-mail (info@asaneo.nl) of telefoon 036-
5343603 of www.asaneo.nl 
 

LUNCHCAF ELLY KOOT 

Lunchcafe Atelier Elly Koot is weer open op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00-18.00 uur. Vanaf Hemelvaartsdag 14 mei t/m 27 
augustus ook op donderdag open van 11.00-18.00 uur.  
Expositie t/m zondag 10 mei 
Doris Pappenheim, sculpturen, Phool Chand Mali, sieraden en Elly 
Koot, schilderijen, sieraden. 
Meer info; www.atelierellykoot.nl. 

 
ONTSPANNINGONTSPANNINGONTSPANNING 

Heeft u een verjaardag, maar geen idee wat u moet geven? Witl u 
iemand eens flink verwennen? Pied à Terre verkoopt cadeaubonnen, 
ook in het weekend! Hiermee geeft u het allerlekkerste uur ontspanning 
wat er is: een volledige voetreflexmassage!  
Te koop in Broek (indien gewenst wordt de cadeaubon aan huis 
afgeleverd). De massage is geschikt voor jong, oud, man of vrouw (ook 
zwangeren!). Bel voor meer informatie naar 0611395952, of mail naar 
carolmoves@hotmail.nl. 
 

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
Voor alle Broekers op zaterdag 25 april in de Broeker Kerk 

U kunt uw spullen komen brengen tussen 11.00 en 13.00 uur 
Wat kunt u meenemen? 

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!  

Ook in de zomer gaan wij door met inzamelen! Van 26 april t/m 3 
oktober  is de kerk open: dinsdag t/m  zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Zondag en maandag van 13.00 tot 16.00 uur; dan kunt u de 
spullen in de kerk brengen. Er staan altijd kratten klaar! 
De mensen van de Voedselbank rekenen weer op u!  Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking en gulle gaven! Wilt u de voedselbank 
ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van Stichting 
Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
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