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AGENDA 

t/m 17okt Collecte Brandwondenstichting 
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 
29okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
29okt Het Broeker Huis: Zelfoogsttuin  informatiebijeenkomst 
30okt SRV De Draai: Geen aktiviteiten 
30okt Fanfare Zuiderwoude: Halloweenconcert 
 2nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 5nov OUD PAPIER Soos: Noord 
 5nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov SRV De Draai: Koersballen 
 6nov Broeker Kerk Jongenskoor Dzvinochok uit Oekraïne 
 6nov DRAAI 33: Fimhuis 
10nov BBC Najaarsdrive in Het Broeker Huis 
11nov Sint Maarten 
11nov DRAAI 33 Zelfoogsttuin informatiebijeenkomst 
12nov DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
17nov Vrouwen van Nu: Muzikale avond 
21nov OUD PAPIER Havenrakkers 
21nov Sinterklaasintocht 
24nov Samen eten in Het Broeker Huis 
28nov Broeker Kerk inzameling voor Voedselbank 
 

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. 
 

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 
 

FANFARE ZUIDERWOUDE 

Op vrijdag 30 oktober 2015 geven de opleidingsorkesten van het 
Fanfarecorps Zuiderwoude en de Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas 
Geerts , hun Halloweenconcert. De griezelverhalen worden verteld 
door verteller Huib Ramaer. Komt het horen en zien, verkleed je als 
spook, geest, of anders griezeligs.   Entree gratis 
Dorpshuis Zuiderwoude, Aanvang 19.30 uur ( deur open 19.00 uur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE TOEKOMST van de BROEKERKERK 

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij als kerkbestuur veel gesproken en 
nagedacht over diverse mogelijkheden om een bredere bestemming te 
geven aan ons kerkgebouw en wij vinden het nu tijd om met de 
inwoners van Broek in gesprek te gaan. Dit willen wij doen op 28 
oktober 2015 van 20.00 tot 22.00 uur in onze kerk. Wij zijn erg 

benieuwd naar uw reacties maar vooral ook uw ideeën over de 
toekomst. 
U heeft hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen en wij hopen op 
een grote opkomst. 
 

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDENSTICHTING 

De collecteweek van de Nederlandse brandwondenstichting is  
deze week (11 t/m 17 oktober). Een aantal wijken worden door 
collectanten gedurende deze week gedaan. Maar op zaterdag 17 
oktober doen de Brandweer en EHBO de overige wijken. We 
collecteren dan  tussen half 4 en 6 uur. Het kan zijn dat u dan af en toe 
een sirene hoort. Vindt u het leuk om te helpen (met hoe meer mensen 
we zijn hoe sneller we klaar zijn ) dat kan nog op de zaterdag 17 
oktober, meldt u even aan bij Tatia Englebert (06-22051338). 

 
CATHARINA STICHTING 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 
 

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 

 
VROUWEN VAN NU 

Donderdag 22 oktober 20.00 

Mvr Ellen worm vertelt over werken met natuurlijke materialen  
Zoals marner albast serpentijn en enz 

Bernhard nieuwentijt college pieren baan 5 Monnickendam 
 

GEZOCHT: 
Liefhebbers van sportieve vrijdagavond. 

Recreatief volleyballen – voor ontspanning – dat doen wij elke 
vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de gymzaal van de 
Havenrakkers. Met een gemengd heren/dames/jongens/meisjes-team.  
Wie doet er met ons mee? Profiel: tussen 15 en 85 jaar. Vereisten: 
weinig; een beetje balgevoel en opgeruimd karakter. Informatie? Mail 
naar volleybalbroek@xs4all.nl of kom op vrijdag gezellig even langs! 
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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. 

 

Verjaardag vieren 
DRAAI 33 biedt u de mogelijkheid er b.v. uw verjaardag te vieren.  

Wat denkt U van een heerlijke lunch, of 's middags een gezellig borrel 
uurtje, of een etentje met wat natafelen tot 21:00 uur.  
Wij hebben voor u de ruimte en de warmte, u regelt de catering.  
In de weekenden heeft DRAAI 33 nog ruimte, na overleg kan er ook in 
de week wat geregeld worden. 
Reserveren via www.draai33.nl of Jan de Klerk, beheerder 06 4855 
7260 

 

VERGADERINGEN EN CURSUSSEN 

organiseren in DRAAI 33 kan op alle niet verhuurde dagen en avonden 
tot ± 10.30 uur. Een dag telt 3 dagdelen en daar wordt flexibel mee 
omgegaan. Reserveer via www.draai33.nl of bel de beheerder,  
Jan de Klerk, 06 4855 7260. 

 

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. 

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

ZELFOOGSTTUIN IN BROEK IN WATERLAND 

Wil je lokaal en biologisch geteelde groenten eten voor een betaalbare 
prijs? 
Wil je (samen met je kinderen) zien hoe groenten groeien gedurende 
het seizoen?  
Droom je van een moestuin, maar heb je geen groene vingers of 
ontbreekt het je aan tijd?  
Dan is de zelfoogsttuin misschien iets voor jou!  

Begonnen bij BroekLab is het plan ontstaan om in 2016 van start te 
gaan met een biologische tuinderij waar een grote diversiteit aan 
groenten wordt geteeld, die jij wekelijks zelf kan komen oogsten. Wij, 
twee enthousiaste professionele tuinders, willen samen met jullie een 
mooie plek creëren om elkaar te ontmoeten in de buitenlucht en een 
concrete bijdrage te leveren aan een duurzaam, eerlijk 
voedselsysteem. 
Nieuwsgierig? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten, we 

vertellen er graag meer over: 
donderdag 29 oktober, Het Broeker Huis, 20.00- 22.00 uur of 
woensdag 11 november, DRAAI 33, 20.00-22.00 uur 

 
VROUWENOCHTEND 

Dinsdag 3 november houden we in de Opstandingskerk , 

 weer een bijzondere ochtend ; iedereen is welkom! 
Spreekster ; Esther Vorsterman Thema “ Ik zal je tot  Vader zijn” . 
Lof Prijs en Aanbidding o.l.v. Jacco en Nympha Dijs; Holy Ground 
Ministries 
Kinderopvang ; met zingen dansen en voorlezen. U wordt verwelkomt 
met koffie/thee vanaf 8.45 uur. De ochtend begint om 9.15uur  t/m 
11;30 uur, Graaf Willemlaan 1 1141AX  Monnickendam 
Kerk Naar Buiten  info ;petrivanbuuren@gmail.com 

 
GITAARLES 

Nieuw!  Gitaarles in het Broekerhuis op de maandag en dinsdag. Door 
bevoegd docent, voor jong en oud, elektrisch en akoestisch.  
http://www.gitaarschoolamsterdam.nl/wordpress/vestigingen/broek-in-
waterland/ 
https://www.facebook.com/gitaarlesbroekinwaterland/timeline 
Welkom!  Voor meer info kunt U contact opnemen met Gitaarschool 
Amsterdam, Jan Wouter Oostenrijk, mob.06 275 22 715,  

www.gitaarschoolamsterdam.nl info@gitaarschoolamsterdam.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YOGASCHOOL 
Gratis les bij Yogaschool.nu in Broek 

Op zaterdagavond 7 november van 20.00 tot 22.00 uur organiseert 

Yogaschool.nu een gratis yogales in Broek in Waterland. De les is 
bestemd voor iedereen die al een aantal jaar yogales volgt en op zoek 
is naar verdieping. Of mensen die op hun (spirituele) zoektocht gestuit 
zijn op yoga en dit verder willen verkennen.  
Het onderwerp van de open les is “De perfecte asana”. In deze les ga 

je een aantal asana’s (lichaamshoudingen) uitvoeren en krijg  je uitleg 
over de werking van de verschillende yogahoudingen op jou. Op je 
lichaam en je geest. Je krijgt daarnaast les over de achtergronden, 
theorie, de helende werking en de spirituele betekenis van Yoga. De 
gratis yogales wordt verzorgd om iedereen kennis te laten maken met 
wat yoga nog meer is. Als de les je aanspreekt, dan kun je een 
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of je inschrijven voor 
de Raja Yoga opleiding die in januari van start gaat. 
Aanmelden kan tot 1 november per e-mail: angeladerie@xs4all.nl Meer 
informatie? Bel Angela (06-51616234) of www.yogaschool.nu  
 

COLLECTE 

De opbrengst van het Prinses Beatrix Spierfonds is dit jaar in Broek in 
Waterland: € 868,54.  
Dit geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 27 oktober 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 17.30 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 23 oktober  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 23 oktober 

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

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,--.         

Forse korting op najaarsconcert Cantorij Monnickendam 

Als u deze week nog kaarten besteld voor het najaarsconcert van de 
Cantorij ontvangt u twee kaarten voor de prijs van één. Normaal betaalt 
u € 30 per kaart, nu krijgt u daarvoor twee kaarten. Eenvoudig 
bestellen via de website:  www.cantorijmonnickendam.nl op deze site  
vindt u meer informatie over de uit te voeren werken. 

 
EHBO-vereniging nieuwe stijl 

Start vandaag nog met een cursus EHBO! 

Waarom? Wilt u hulpeloos toekijken als er iemand bewusteloos raakt? 
Of als uw kind zich snijdt en het bloeden stopt maar niet? 
Met E-learnen kunt u gelijk starten, door middel van duidelijke filmpjes 

en snelle feedback, kunt u in uw eigen tempo het EHBO theorie 
certificaat halen. In aansluiting daarop, kunt u bij de EHBO vereniging 
in Broek in Waterland onder leiding van gecertificeerde kader 
instructeurs uw EHBO diploma halen, dit kost u 10 uur en daarna kunt 
u examen doen. 
De kosten vallen bijzonder mee, zeker omdat de (meeste) 
ziektekostenverzekeringen een groot deel van het cursusgeld 
vergoeden. 
Wilt u alleen kinder EHBO doen, dan is dit ook op dezelfde manier 
mogelijk, alleen zijn de kosten wat lager en is de lestijd korter. 
Om een behaald diploma geldig te houden, dient u per jaar 4 
lesavonden van 2 uur bij te wonen, om een kinder EHBO geldig te 
houden, is eens per 2 jaar een lesavond voldoende. 
Wat houdt u tegen?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Reiny 
Wiedemeijer:  r.driessen@wiedemeijer.com    tel. 020-4033699 of Paul 
Cohen: paulambu2@gmail.com  020-4031227 
 
 

BURGERLIJKE STAND 
Overleden 

Cornelis Honingh Bzn, oud 93 jaar, w.v. Adriaantje van Geemen 
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