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AGENDA 

t/m 4 okt Broeker Kerk tentoonstelling werk van Piet Kok 
  1okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
  1okt DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 
  1okt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  1okt Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  2okt SRV De Draai: Koersballen 
  2okt Filmhuis in DRAAI 33 
  3okt Broeker Kerk Inzameling Voedselbank 
  4okt Zuiderwouder kerk en Dorpshuis Muziek uit alle windstreken 
  6okt Bridgecursus begint 
  7okt Dorpshuis Zuiderwoude: de Roomtuintjes documentaire 
  8okt OUD PAPIER Soos: Noord  
  8okt DRAAI 33: Wonen Plus: Warme lunch 
  8okt Broek Lab bijeenkomst in Het Broeker Huis: Zonnepanelen 
  8okt DRAAI 33: Lezing Enneagram & onbewuste drijfveren 
 9okt SRV De Draai: Sjoelen 
10okt Burgerkomitee: Vrijwilligersdag Volgermeer 
11okt Renssen Boek Borrel in Het Broeker Huis 
10okt Broeker kerk Tweedehands kinderkleding per kilo te koop 
12okt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
15okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
15okt DRAAI 33 Spiritueelcafé: Stembevrijding door Maarten Moens 
16okt SRV De Draai: Kienen 
18okt kerk Zuiderwoude Koffieconcert Kodály Koor (Japanse muziek) 
19okt Ver. Oud Broek in de Broeker Kerk: Willem Vos  
22okt OUD PAPIER Soos: Noord 
22okt Vrouwen van Nu: Ellen Worm over natuurlijke materialen 
23okt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
23okt St.D.O.B. Ouderendag in de Rijper Eilanden 
24okt OUD PAPIER Havenrakkers 
27okt St.DOB: Samen eten in Het Broeker Huis 
28okt Broeker Kerk over de toekomst van de Broeker Kerk 
2nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 5nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov Broeker Kerk Jongenskoor Dzvinochok uit Oekraïne 
 6nov DRAAI 33: Fimhuis 
10nov BBC Najaarsdrive in Het Broeker Huis 
 

OUD PAPIER SOOS 

Het oude schema wordt weer opgepakt vanaf 1 oktober: Zuid en 
8 oktober: Noord. Er wordt rond 08.00 uur begonnen.  
Zie agenda Broeker Gemeenschap. 
 

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 1 oktober a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 
Donderdag van 13.00 - 16.00 uur op afspraak. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur een mail 
aan: buurtteam@evean.nl 

 

TAALCOACH 

Wilt u ook iets betekenen voor de vele vluchtelingen die hier naar toe 
komen? Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ) is voor 
vluchtelingen die mogen inburgeren dringend op zoek naar 
taalcoaches, met name vrouwen. Het betreft omgeving Broek in 
Waterland, Monnickendam, Ilpendam. Voor meer informatie en 
aanmelden, zie: www.vrijwilligerswaterland.nl ("Taalcoaches (M/V) in 

Waterland gezocht!")   Of bel Wilmie Doornbos, tel: 06-38928248 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

Expositie in de Broeker Kerk t/m 4 oktober 
De oorlog brengt Piet Kok naar Broek in Waterland. 

In tekeningen legt hij zijn woonomgeving vast. 
Openingstijden: Zo. en ma. 13.00-16.00 uur; di. t/m za. 10.00 – 16.00 uur.  

Laatste kans om te kijken zondag 4 oktober 
 

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK IN BROEKER KERK 
op zaterdag 3 oktober 2015  

De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur u kunt dan uw spullen komen 
brengen.                 Wat kunt u meenemen? 

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! 
De kerk is in de weken ervoor overdag nog open. 
U kunt dus ook op andere dagen uw spullen komen brengen. De 
kerk is open van 10.00 - 16.00 uur. Zo. en ma 13.00 - 16.00 uur. 

De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn 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 

 

BROEK LAB 

Broek Lab is een plek waar ideeën rond energie, voeding, vervoer, 
natuur en zorg in Broek in Waterland worden omgezet in acties en 
waar acties leiden tot resultaten. Het is ook een laboratorium waar 
nieuwe ideeën uitgeprobeerd kunnen worden, die mogelijk zo goed zijn 
dat anderen ze willen overnemen. Zie ook zie ook: 
https://www.facebook.com/groups/288989631292521/ 
Donderdag 8 oktober is de eerste bijeenkomst van Broek Lab van het 

tweede seizoen in Het Broeker Huis. Na een korte update van de 
bestaande projecten zullen we speciale aandacht besteden aan de 
volgende vraag: Wat kunnen we gezamenlijk doen om 
meer zonnepanelen in Broek in Waterland te krijgen? 

We hebben Job Swens en Roebyem Anders gevraagd om ook te 
komen om ons met hun ervaring te helpen en mee te denken. Job 
heeft met dit soort vragen gewerkt in andere steden en Roebyem werkt 
bij Sungevity, een bedrijf dat gaat voor betaalbare zonnestroom voor 
consumenten.  
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 8 oktober, 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. 
 

BRIDGECURSUS VOOR BEGINNERS 
Bij voldoende belangstelling start dinsdag 6 oktober de cursus voor 

beginners volgens de methode Berry Westra. Veel praktijk ervaring, 
weinig theorie. De cursus kost € 90,-- inclusief boek 1. 
Aanvang 20.15 uur, einde 22.30 uur, adres laan 38. 
Informatie en opgave bij Titiana Husslage 06 3038 7677 of 
 titianahus@hotmail.com.  
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KLEDINGBEURS t.b.v GOED DOEL 

Tweedehands Kinderkleding Beurs in BROEKER KERK op 
zaterdag 10 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur 

SLA UW SLAG: KLEDING WORDT VERKOCHT PER KILO! 

       Met de opbrengst helpt Kerk in Actie mensen in Cambodja! 
       De kleding die uiteindelijk niet verkocht wordt, gaat naar kindertehuizen 

in Roemenië! 
Opbrengst gaat naar het project “de cashewnotenboom” van Stichting 
Kerk in Actie. De oogst van cashewnoten vormt een bron van 
inkomsten voor de inheemse bevolking van Cambodja. Kerk in Actie 
helpt bij de aanplant en verbouw van cashewnoten bomen.    
Kinderkleding ten behoeve van de beurs kunt u inleveren aan de 

Noordmeerweg 1 A (Broek Noord) of Molengouw 20 (Broek Zuid). Of 
op het schoolplein bij Naomi Hannink, Caroline de Gier of Tjitske 
Veurink. 
 

BURGERKOMITEE 
Vrijwilligersdag Volgermeer 10 oktober 2015 

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de achtste vrijwilligersdag 
Volgermeer. Jullie zijn die dag van harte welkom om de natuur in de 
‘Waterparel van Nederland’ 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 door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl  
 

RENSSEN  BOEK  BORREL 
Op zondag 11 oktober zijn vrienden, buren en belangstellende 

Broekers van harte welkom tussen 16 en 18 uur in Het Broeker Huis. 
Daar vieren wij het verschijnen van het boek : RENSSEN 2009-2015. 
Een 324 pagina’s tellende hardcover uitgave met werk van kunstenaar 
Renssen, die woont en werkt op Roomeinde 10. Het boek is 
geschreven door kunsthistoricus Jaap Nijstad met prachtige foto’s van 
fotografe/dorpsgenote Nancy Jansen-Vermeiren. Het voorwoord is 
geschreven door Burgemeester Eberhard van der Laan. 
Rsvp is fijn via info@renssen-art.com of per sms, maar spontaan 
binnenlopen mag ook. Voorafgaand tussen 14 en 16 uur gelegenheid 
om huis & atelier te bezoeken.  
We zien uit naar jullie komst! Suzka & Erik Renssen 06-34261770/06-
17240937 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
 “Muziek uit alle Windstreken” 

 Zondag 4 oktober van 15.00 tot 18.00 uur in de kerk 
SAFRA!  trio Samira Dainan:  Oriental jazz- chanson- World 
Zangeres Samira Dainan brengt samen met Haytham Safia op de Ûd 

(een Arabische luit) ‘muziek van thuis’. 
(http://saframusic.bandcamp.com/releases) 
 

In het Dorpshuis van 16:30 – 18:00 uur 
ZORITA: van Zuid-Amerikaanse ritmes tot opzwepende Balkan 
klanken. 
Over Zorita: deze band roert Pop, Zuid-Amerikaanse, Mediterrane en 

Folk invloeden zorgvuldig door elkaar, om je vervolgens te vervoeren 
tot een uitbundige feeststemming met een snufje melancholie. 
(https://soundcloud.com/samira-dainan) 
En wie speelt op de trompet? Ja … Thomas Geerts, dirigent van de 

fanfare van Zuiderwoude. Kom hem zien in een geheel andere 
rol!       Passe-partout – inclusief welkomstdrankje: €15,- . 
Kinderen gratis! 
Hapjes en drankjes in ‘t Dorpshuis beschikbaar. 
 KAARVERKOOP :  jeanneklein@planet.nl 

 VVV-Monnickendam, Zuideinde 4 
 Anneke v.d. Horst,  Aandammergouw 2,  Zuiderwoude 
 

De roomtuintjes, een documentaire van Marijke Bresser 

uit Uitdam: over vijf jongens en een meisje, allen geboren in 1990. Wat 
bepaalt de levensloop van kinderen? Zijn het de ouders, de school, de 
vrienden? Of volgen de kinderen gewoon hun eigen natuur? Na afloop 
M&G met de maker. Entree € 5. 

Woensdag 7 oktober, 20.00 in het dorpshuis te Zuiderwoude 
 

Kodály Koor o.l.v. Takashi Mizumoto 

Koffieconcert met dit Nederlandse koor. 
Met Japanse muziek en werken van Kodály, Britten, Holst en Poulenc. 
Een buitenkans dat dit koor naar Zuiderwoude komt. Vrije entree. Een 
vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs.  

Zondag 18 oktober van 11.30 tot 12.30 in de Zuiderwouder Kerk 
 

OUDERENDAG 
Nieuws van St. Dienstverlening Ouderen 

Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam 
De OUDERENDAG is op vrijdag 23 oktober en wordt dit jaar weer 

gehouden in De Rijper Eilanden, volledig verzorgd.  
Vertrek ca. 16.30 - thuiskomst ca. 21.00 uur 
De kosten bedragen € 20,-- per persoon. 
U (55+) kunt zich tot 10 oktober aanmelden bij: 

Rina van Rooij - 020403 1392 of Simonet Utrera - 020403 1696 
 
 
 
 
 
 
 

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

Maandag 19 oktober om 20.00 in de Broeker kerk 
WILLEM VOS 

Markante Broeker en Bouwmeester van de BATAVIA 
vertoond  een film en houdt een lezing over zijn levenswerk. 

Hij fascineerde de hele wereld door in 10 jaar tijd met werkloze 
jongeren in Lelystad een reproductie te bouwen van het VOC schip, 
de BATAVIA  dat in 1629 voor de kust van Australië verging. 

Miljoenen mensen hebben de boot inmiddels bezocht en vele 
honderden kansarme jongeren hebben - dankzij hem - een vak 
gekeerd. 
WILLEM VOS houdt EENMALIG ZIJN UNIEKE VERHAAL voor alle 
dorpsgenoten. Dus niet alleen leden maar ook de (nog) niet leden van 

onze Vereniging zijn welkom.  
Toegang GRATIS, kom tijdig, want vol is vol 

 
 

 
Digicafé 

Het Digicafé is vanaf 3 september weer elke donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 geopend en bent u welkom met uw laptop,  
smartfoon, of andere digi-apparaten  

koffiedrinken 
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lekker 
kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en haken voor een 
goed doel, behalve als er lunch is van Wonen Plus. 

 
 

 ENNEAGRAM 
Lezing 'Enneagram & onbewuste drijfveren' op donderdag 8 
oktober 2015. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 

uitgaat van 9 menstypes. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ 
waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. 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.  

 

SPIRITUEEL CAFE 

Donderdag 15 oktober a.s. Spiritueel Café, Stembevrijding door 
Maarten Moens 
Iedereen kan zingen, dat is het uitgangspunt van Stembevrijding. Het 
verlangen om te zingen is genoeg. Op deze bijzondere avond in ons 
Spiritueel Café Broek leidt Maarten Moens je naar vrijuit zingen. Kun je 
(niet) zingen, zing dan mee! Er is een oefengedeelte om een beetje los 
te komen, met improviserend geluid maken en zingen. En een 
zanggedeelte waarin we eenvoudige liederen en melodieën zingen uit 
verschillende culturen en spirituele tradities. Door herhaling verdiepen 
ze zich en ontstaat meerstemmigheid. Maarten Moens was al eens in 
ons Spiritueel Café een jaar geleden. Als u hem toen gemist heeft, 
heeft u nu een nieuwe kans. En  wie er toen wel bij waren, nog eens de 
gelegenheid deze ervaring mee te maken. 
Toegang € 10,00, koffie en thee gratis. 

************ 
 

Najaarsconcert 2015 Cantorij Monnickendam 
 Op zaterdagmiddag 21 november zal de Cantorij van 

Monnickendam het Najaarsconcert 2015 uitvoeren.  
Op het programma staan het Requiem van Gabriel Fauré en The 
Armed Man - A Mass for Peace van Karl Jenkins.  
Medewerking wordt verleend door Ruth Willemse Sopraan, Sinan Vural 
Barition en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het geheel onder 
leiding van dirigent Marcel den Dulk  
Toegangskaarten € 30,--.         Speciale aanbieding: bestelt u  
vóór 15 oktober dan krijgt u 2 kaarten voor de prijs van één. 

Bestellen via: www.cantorijmonnickendam.nl  op deze site  
vindt u meer informatie over de uit te voeren werken. 

 
EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 

LEREN&ZO ook dit schooljaar IN BROEK 
Heeft je kind naast school extra hulp nodig bij taal of rekenen? Blijft het 
lezen achter en wil je daar iets aan doen?  
Dan kan ook dit schooljaar weer in Broek in Waterland! Leerpraktijk 
LEREN&ZO biedt individuele en groepslessen (maximaal 4 leerlingen) 
aan. Professionele gediplomeerde leerkracht. Individuele lessen: € 45 
per uur, groepslessen € 29,50 per uur. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar in een rekengroepje voor groep 6-leerlingen op 
woensdagmiddag 12.45-13.45 uur en in een rekengroepje voor 
groep 7-leerlingen op woensdagmiddag van 16.30-17.30 uur. Meer 

informatie? Bel Marianne de Bruijn (020 -  774 1786 / 06 – 110 120 76) 
of mail naar info@leren-zo.nl. Website: www.leren-zo.nl 
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