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AGENDA 

1t/m6feb Collecte Hersenstichting 
  4feb OUD PAPIER Soos: Zuid 
  4feb DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen 
  4feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  4feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  5feb SRV De Draai: Koersballen 
  5feb DRAAI 33: Filmhuis 
  8feb Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  9feb Kerkplein In gesprek met ds. Fred Omvlee 
11feb OUD PAPIER Soos: Noord 
11feb DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
11feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11feb 6minutenwaterland: Nieuwe BLS/AED cursus 
11feb Groen Waterland Energie coöperatie: zonnepanelen 
12feb SRV De Draai: Sjoelen 
12feb Dorpshuis Watergang: Lezing over alledaags waterbeheer. 
14feb BBC Vorjaarsdrive in Het Broeker Huis 
18feb OUD PAPIER Soos: Zuid 
18feb DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
18feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
18feb Vrouwen van Nu: jaarvergadering en Bingo 
18feb Kerkplein; Dichter Sytze de Vries; Poëzie als taal van geloof 
19feb SRV De Draai:Kienen 
20feb OUD PAPIER Havenrakkers 
21feb Catharinastichting: Middagconcert: Ongekend-Duo 
23feb Samen eten in Het Broeker Huis 
24feb Broek Lab # 6 in Het Broeker Huis 
25feb OUD PAPIER Soos: Noord 
25feb DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen  
25feb DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
25feb Kerkplein: Filmavond 
26feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
  3mrt OUD PAPIER Soos: Zuid 
  3mrt Juridisch Spreekuur 
  4mrt SRV De Draai: Koersballen 
  4mrt DRAAI 33: Filmhuis 
 9mrt A.T.V. Broek in Waterland alg. Ledenvergadering om 20.15 u. 
10mrt DRAAI 33: Ontdek je drijfveren door het Enneagram 
15/16mei Kunstroute 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 11 februari, 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. 
 

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 

 
De gemeente Waterland 

van maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 
om 18.10 uur bij NPO 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE BLS/AED CURSUS 
op 11 februari  in Broek in Waterland 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 
6minutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles.U leert hoe u: 
.een hartstilstand herkent 
.het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert 
.moet reanimeren 
.de AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet 
gebruiken. 
Waarom een reanimatiecursus volgen? 
Elke week worden er 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens de reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursus  BLS/AED vindt plaats op donderdag 11 februari 2016  om 
19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 40,00 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de 
site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 06 53185923 

 
GROEN WATERLAND ENERGIE COÖPERATIE 

Informatie avond zonnestroom project  
op de nieuwe brandweerkazerne. 

Zonne-energie opwekken zonder panelen op je eigen dak 
Wil je duurzame energie opwekken en besparen op je energie 
rekening, maar is je dak niet geschikt voor zonnepanelen? Gebruik dan 
het dak van de brandweerkazerne! 
Groen Waterland Energie coöperatie realiseert in samenwerking met 

de gemeente Waterland een zgn.  postcoderoos project met 
zonnepanelen op het dak van de nieuwe brandweerkazerne in Broek in 
Waterland. Hiermee kunnen we aan zo`n 15 huishoudens de 
mogelijkheid bieden om jaarlijks 1500 kWh zonne-energie op te 

wekken en direct te besparen op de energierekening. 
De pakketten bestaan uit 8 panelen, de investering is BTW vrij en de 
terugverdientijd binnen 10 jaar. 
Donderdag 11 februari is er om 20.00 uur een informatieavond in 
de Draai 33 waar we het project, de mogelijkheden en kosten versus 

terugverdientijd toelichten. 
 

BBC VOORJAARSDRIVE  
zondag 14 februari  

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars! De locatie waar gespeeld 
wordt, is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
De zaal gaat  om 12.30 uur open. Het bridgen start om 13.30 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 aan de zaal is er geen gelegenheid meer om je in te 

schrijven. 
Na de drive kunt u in Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken is open 
vanaf 18.00 uur. Wel vooraf reserveren: 020-4031314. (voor menu: 
www.broekerhuis.nl). Uitslagen worden vermeld op onze website: 

http://www.broekbridge.nl/ 
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KUNSTENAARS OPGELET! 

De inschrijving voor de kunstroute van 2016 is geopend! 
Op 15 en 16 mei kun je je atelier open stellen of op een gastlocatie je 
kunst laten zien aan een groot publiek. 
Mail je gegevens en portfolio naar posthumadeboer@gmail.com of 
info@remondejong.com. 
P.S. in tegenstelling tot alle voorgaande edities is er dit jaar, i.v.m. de 
Voorjaarsvakantie, gekozen voor Pinksteren. 

 
KERKPLEIN 

DOMINEE FRED OMVLEE: NA DRIE JAAR ONLINE-KERK 

Zijn missie als predikant bij de Internetkerk zit er bijna op. Na drie jaar 
pioniersarbeid met MijnKerk.nl is het mooi geweest. Het door de 
Protestantse Kerk in Nederland omarmde experiment gaat door, maar 
voor Fred Omvlee is het tijd voor iets anders. Voor Kerkplein Waterland 
de reden om hem te vragen naar zijn bevindingen met de Online-kerk, 
de kerk voor mensen die niet of nauwelijks naar de kerk gaan. Wat is 
hem in deze drie jaren duidelijk geworden? Welke ontmoetingen staan 
hem het meest bij? Wat gaf  het meeste plezier? Wat / wie bracht hem 
op nieuwe gedachten en welke? Enzovoort, enzovoort. 
We nodigden hem uit om op een avond in de Lutherse kerk het een en 
ander te komen vertellen en vervolgens met de aanwezigen daarover 
in gesprek te gaan. 
Dinsdag 9 februari De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 M’dam.  
Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur.  
 

DICHTER SYTZE DE VRIES 

Poëzie als taal van geloof 
Gedichten, liederen, poëtische teksten over de aarde, het leven, de 
liefde, de mens en zijn hoop en wanhoop, zijn God: Sytze de Vries 
heeft zich de afgelopen decennia een zeer vruchtbaar dichter getoond. 
Talloze publicaties heeft hij op zijn naam.  
Wanneer grijpen wij naar een gedicht? Wat is poëzie? Zijn Psalmen en 
Liederen gedichten? Waarom bestaat een derde deel van het Aloude 
Testament uit poëzie? Op deze en andere vragen gaat Sytze de Vries 
een avond lang in. Hij wil bewust maken van de poëzie die in elk 
mensenleven aanwezig én nodig is. Ook hoezeer de geloofstaal ook 
beeldtaal is, en alleen in beelden kan spreken van wat – nu nog – 
onzichtbaar is. 
Donderdag 18 februari, De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 M ‘dam. 

Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur.  
 

HET LEVEN ONTWRICHT IN DE WOESTIJN 
Filmavond 

Even buiten Timboektoe leven de herder Kidane, zijn vrouw Satima en 
hun dochter Toya. Alles verandert door een conflict tussen Kidane en 
de visser Amadou over een dode koe. Dan krijgt Kidane te maken met 
nieuwe wetten.  
Het schrijnende drama van deze woestijnstad was in 2015, als 
inzending van Mauritanië, genomineerd voor een Oscar in de categorie 
Beste Buitenlandse Film. 
25 februari. De Bolder, ’t Spil 1, M’dam. Aanvang: 20.15 uur 
 

PETITIE VOOR MEER DUURZAME ENERGIE IN WATERLAND 

Er loopt een internet petitie, gericht aan de Provincie Noord - Holland, 
voor méér duurzame energie in Waterland. De Coöperatieve 
Windmolenvereniging Waterland en de Stichting Duurzaam Waterland 
willen graag uitbreiding van het aantal windmolens bij de Nes.  
De plek is goed, de molens zijn in het bezit een coöperatie van 
Waterlandse burgers en de winsten komen o.m. ten goede aan andere 
duurzaamheidsprojecten zoals zonnepanelen e.d.   
Allemaal redenen om deze petitie te ondersteunen!!   
U kunt meedoen aan de petitie, 
zie   http://www.petities24.com/meer_duurzame_energie_in_waterland   

 
BROEK LAB # 6 

Woensdag 24 februari om 20.00 in het Broekerhuis 

Een Broek Lab avond met updates van bestaande ideeën en volop 
ruimte voor nieuwe. Komt allen! 
Gerealiseerde projecten: 

 Fruitbomen geplant bij SDOB + Elektrische deelauto  

 Bijenhotel op de Volgermeer  

 Schooltuintjes OBS de Havenrakkers  

 Bloemenlint door Broek + Guerrilla tuintjes  

 Energie besparing informatie avond  

 Zonne-energie thema avond 
Toekomstige plannen en projecten:  

 Broek in Waterland zelfvoorzienend met zonnepanelen: op 
eigen dak en op daken van boeren schuren  

 Zelfoogst tuin  + Oogstfeest 
Kijk ook op onze Facebook pagina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOOPCURSUS Broek in Waterland 
START Zondag  28 Februari 2016 10.00 uur 

Deze cursus is bedoeld voor licht gevorderden en gevorderden.  
Voor iedereen die kennis wil maken met verschillende trainingsvormen 
en technieken. Naast de training kun je nog 1 of 2 keer zelf lopen op 
een persoonlijk schema. Ontwikkeling, plezier en variatie staan voorop. 
Twijfel je nog, loop dan de eerste keer mee zonder verdere 
verplichtingen. 
Duur van de cursus: 10 trainingen van 1,5 uur (t/m zondag 8 mei, 
zondag 27/3 niet i.v.m. Pasen.) 
Het tijdstip: Zondagochtend  10.00 uur  
De locatie: Fitness Rob de Baat, 

 

Broek in Waterland 
De kosten: € 105,00 (excl. trainingsschema). Voor deelnemers aan 
eerdere cursussen 90,00 (excl. trainingsschema) 
Info en aanmelding: www.aves-coaching.nl of 06-10859958 

 
COLLECTANTEN GEZOCHT 

In de week van 21 t/m 26 maart 2016 wordt weer de jaarlijkse 
Reumafondscollecte gehouden in Broek in Waterland, Zuiderwoude 

en Uitdam. Hierbij roep ik vrijwilligers op om een klein wijkje te willen 
lopen. Speciaal een verzoek aan Zuiderwoude, daar zoek ik twee 
vrijwilligers die de Zuiderwouderdorpsstraat en het Dijkeinde voor 
haar/zijn rekening wil nemen. Opgeven bij Tiny Valk: 020 403 1724. 
 

 
Digicafé 

HAAK-en BREICLUBJE 
Donderdagochtend 18 februari gaan we weer verder met het Haak-en 

Breiclubje voor het goede doel. Zoals U al eerder gelezen heeft breien 
en haken we voor Sterre en wel in DRAAI 33 van 10.00 uur tot 12.00 
uur. We zouden het leuk vinden als het groepje iets groter zou zijn. 
Ook zijn andere creatieve uitingen mogelijk, hoe meer variatie hoe 
leuker wij staan open voor ideeën. 
Dus lijkt het U leuk, kom dan eens langs. 

 
ENNEAGRAM 

‘Ontdek je drijfveren! Lezing op donderdag 10 maart 2016. Het 

Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 menstypes. 
Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de werkelijkheid 
kijkt en deze inkleurt. Ieder mens heeft 1 preferente bril en 
bijbehorende drijfveren. Word je je bewust van jouw bril dan ga je 
gedragingen van jezelf en anderen beter herkennen en 
begrijpen. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 
22.30 uur. Locatie: De draai 33, 1151 CD Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te 

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

DRUMLERAAR ZOEKT OEFENRUIMTE 

"Professioneel slagwerker en jong- Broeker zijnde heb ik de behoefte 
om iets aan de gemeenschap bij te dragen: in de vorm van DRUMLES 
natuurlijk voor je kind of jou! Ik ben op zoek naar een geschikte ruimte, 
schuur, kelder of loods. Hiervoor ben ik bereid zelf professionele 
geluidsisolatie aan te brengen, zodat het geluid niemand stoort. Ik geef 
al 20 jaar drumles en heb een drumschool in Amsterdam en geef les 
op de muziekschool Heemskerk. Ik waardeer elke indicatie, idee of 
voorstel hoe ik in contact kom met iemand die ruimte hiervoor heeft. 
Hartelijk dank! Achim Heine 06- 47002124" 

 
WAAR BLIJFT ONZE SUPERMARKT IN BROEK? 

Info:  www.supermarktinbroek.nl 
Laatste nieuws: Biedingen uitslag verkoop Kebo(kringloop) terrein    en 
een  Nieuw plan voor onzichtbare supermarkt met 23 

woningen     Laat je stem horen door middel van het GASTENBOEK ! 
 

Lieve vaste oppas gezocht 

Na 4 jaar trouwe dienst gaat onze lieve vaste oppas vanaf maart dit 
jaar helaas (voor ons) met pensioen. Daarom zoeken wij een nieuwe 
lieve vaste oppas voor ons zoontje van net 4 jaar oud. Adres in Broek-
noord. Het gaat om een aantal vaste uren per week, en een aantal 
wisselende in de avonduren, afhankelijk van wanneer wij wel & niet 
thuis zijn. Bij belangstelling bel 06 123 11 785. 
 

LEZING 
door: dhr. Veenman , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
op uitnodiging van Dorpsvereniging Watergang  
in: Dorpshuis De Nieuwe Boet, Watergang  
op: vrijdag 12 februari om 20:00 uur  

Alledaags waterbeheer 
Hoe houden we met een dalende bodem, een stijgende zeespiegel en 
een veranderend klimaat ook op lange termijn droge voeten en schoon 
water?  Toegang gratis. 
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