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AGENDA 

31mrt OUD PAPIER Soos: Zuid 
31 mrt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
31mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  1apr SRV De Draai: Koersballen 
  1apr DRAAI 33 Filmhuis 
  1apr Fanfare Zuiderwoude, jaarlijkse Bingo avond 
  2apr Dorpshuis Zuiderwoude: Koppelklaverjassen 
  7apr OUD PAPIER Soos: Noord 
  7apr DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
  7apr DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  7apr Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
 8apr SRV De Draai: Sjoelen 
11apr Jaarvergadering Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
12apr DRAAI 33: Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
13apr DRAAI 33 Jaarvergadering Kleindiersportvereniging 
14apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
14apr DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
14apr DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
14apr Vrouwen van Nu: Hilde van Vlaanderen over Rusland 
15apr SRV De Draai: Kienen 
16apr Mensen in Nood Kledingactie 
16apr Broeker Kerk Inzameling Voedselbank 
16apr Suyderwou’s Historie naar Dordrecht 
16apr Concert Fanfarecorps Zuiderwoude m.m.v. Gemengd Koor 
19apr Samen eten in Het Broeker Huis 
21apr OUD PAPIER Soos: Noord 
21apr DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - breien 
21mrt DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
22apr Broeker Kerk: Aftrap Streekfonds Waterland 
24apr Catharina Stichting Zuiderwouder kerk Middagconcert 
22apr SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub, Scrabble 
29apr SRV De Draai: geen programma 
  6mei DRAAI 33 Filmhuis 
  6mei Dorpshuis Zuiderwoude: Koppelklaverjassen 
  9mei Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
12mei Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
15/16mei Kunstroute 
23/24sep Broekelicious in Het Broeker Huis 
 

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 

 
SUPERMARKT IN BROEK??????????? 

Laatste nieuws: Zie artikel Noord Hollands Dagblad op onze Website  
”Kringloop in Broek wordt gesloopt, maar wat komt er voor terug ?” 
Laat je stem horen op onze Website www.supermarktinbroek.nl  

 
DORPSRAAD - JAARVERGADERING 

De Dorpsraad Broek in Waterland nodigt alle Broekers uit voor het 
bijwonen van de Jaarvergadering op maandagavond 11 april a.s. in 

Het Broeker Huis om 20.00 uur. Agenda en (concept-notulen) in te zien 
op de website: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANFARE ZUIDERWOUDE 
Vrijdag 1 april a.s. (nee geen grap!) organiseert de Fanfarecorps 

Zuiderwoude weer haar jaarlijkse bingo avond.  
Ook draait het rad van avontuur. Er zijn prachtige prijzen te winnen! 
We maken er een gezellige avond van en hopen u te zien in het 
dorpshuis van Zuiderwoude.  Aanvang 20.00 uur. 

 
ROMMELMARKT in de KERK 

van Broek op zaterdag 9 april van 09.00 tot 14.30 uur. 

Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het Onderhoudsfonds. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige goede spullen  

tot ZATERDAG 2 APRIL bij u thuis te bewaren. 

De organisatoren van de rommelmarkt beschikken namelijk niet meer 
over een plek waar alle goede gaven van te voren opgeslagen kunnen 
worden. 
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion Spaans 
020 403 1494 of mail Atsie Drijver atsiedrijver@zonnet.nl 

Zaterdag 2 april komen we dan langs om uw spullen op te halen. 
Mocht het u niet schikken op 2 april dan kunt u vanaf maandag 4 

april t/m donderdag 7 april van 10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 16.00 
uur zelf uw spullen naar de kerk brengen. Toch vervoersproblemen? 
Bel of mail naar bovenstaande adressen en we komen langs!! 
LET OP !! Televisies, computers en randapparatuur worden NIET 

meegenomen of aangenomen in de kerk. 
P.S.  Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde naar 
Laan 4 worden gebracht. 
 

KOPPELKLAVERJASSEN 

in het Dorpshuis van Zuiderwoude 
Zaterdag  2 april om 20.00 uur. De tweede avond is vrijdag 6 
mei ook om 20.00 uur in Dorpshuis Zuiderwoude. Opgeven kan via de 

vof.oudhuis@ziezo.biz of per 06-20989898. 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 14 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. 
 

VROUWEN VAN NU 
Donderdag 14 april 20.00 in Het Hart van Katwoude, Hoogendijk 27 

Katwoude. Hilde van Vlaanderen geeft een boeiende presentatie over 
o.a. reizen langs de grote rivieren, Russische steden, literatuur en 
kunst. Zij komt al 25 jaar in Rusland 

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Het fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts geeft i.s.m. het 
Gemengd Koor Broek in Waterland o.l.v. Gerarda Bloem haar  

VOORJAARSCONCERT op 16 april 

Een leuk en luchtig concert waar wij gezamenlijk, maar ook ieder apart 
een deel van de avond voor onze rekening zullen nemen. 
Zo zal u Oldies Forever, Mr.Bleu sky, het Broekerlied, een klein 
gedeelte uit Missa Brevis en nog veel meer te horen krijgen. 
Laat u verassen en kom 16 april  aanvang 20.00 uur in de Broekerkerk. 
Entree € 5,-  
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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. 

Digicafé 

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

 

VROUWENKOFFIEOCHTEND 
Op dinsdag 5 april vrouwenkoffieochtend  “Je bent geliefd”,                  
feest in de Opstandingskerk. Wij willen je van harte uitnodigen voor 
deze ochtend. Het levensverhaal van Mariam Aladien ,een ex 

moslimvrouw, die gebonden en geknecht was, hoe God  haar verlost 
en bevrijd heeft en dat haar leven drastisch is veranderd. Johannes  
15:16. Niet jij, maar Ik heb je uitgekozen, om heen te gaan en vrucht te  
dragen . En zo wordt ze dan overal heen gezonden om te getuigen wat 
Jezus in haar leven heeft gedaan. Ook de Israël cadeau tafel zal er 
zijn! iedereen is welkom! 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 8.30uur, aanvang 9.00uur  
t/m 11.30 uur. Collecte voor de kosten. Graaf Willemlaan 1,   1141AX  
Monnickendam, Kerk Naar Buiten  info ;petrivanbuuren@gmail.com 

 
MENSEN IN NOOD KLEDINGACTIE 

De jaarlijkse kledingactie voor  Mensen in Nood zal worden gehouden 
op zaterdag 16 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 hem zaterdag 16 april om 10.00 uur op de stoep klaarzetten. Let 
op we bellen niet bij U aan.   

Inwoners van Zuiderwoude kunnen hun kleding brengen bij de Fam 
Oosterloo tel:4031979  Aandammergouw 17 en  in Uitdam is het 
brengadres Fam Schouten Bijenven 8 tel:4031836  Voor de 
Broekermeerdijkers als u kleding hebt om op te halen kunt u bellen 

naar D.Klok 4031920 dan komen wij het halen, dit geldt ook voor de 
Broekers voor informatie  
Al 48 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  
 

VOEDSELBANK 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 16 april in de Broeker 

Kerk. De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 

Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom: 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 2016 gaan wij door met inzamelen voor de voedselbank. 
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. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
KINDEROPVANG NODIG? 

’T Kidzzmolentje biedt professionele en kwalitatieve kinderopvang aan 
voor kinderen van 0-4 jaar. 

De gastouderopvang vindt bij mij thuis plaats in een veilige, warme en 
huiselijke sfeer, waarin persoonlijke aandacht voor ieder kind optimaal 
gewaarborgd wordt en een gevarieerd dagprogramma wordt 
aangeboden. Ik heb 10 jaar professionele ervaring met de doelgroep 0-
4 jaar en ben als erkend gastouder aangesloten bij een professioneel 
gastouderbureau, waardoor u in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag. 
De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 7.15 - 
18.15 uur. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij  
’t Kidzzmolentje in Broek in Waterland! 
Voor meer informatie kunt u mij, Nies ten Bosch, bereiken op: 

06-22182131 of per e-mail: pfranken@xs4all.nl.  
U kunt ook contact opnemen met Gastouderbureau Waterland op 

0299-655338 of www.gobwaterland.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STREEKFONDS WATERLAND 
Broeker Kerk 22 april 15.15 uur 

King of Meadows van Theunis Piersma en Sytze Pruiksma 

Een aantal burgers heeft het Streekfonds Waterland opgericht met 
steun van de provincie NH en ondersteuning van Landschap Noord 
Holland.  
Op 22 april wordt het startsein om 15.15 uur gegeven door 

gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland. Dit wordt 
gevierd met de voorstelling King of Meadows van Theunis Piersma en 
Sytze Pruiksma. In de voorstelling komen wetenschap en kunst samen, 
met een hoofdrol voor de grutto. Door beeld, tekst en live-muziek 

wordt de grutto begeleid op zijn tochten tussen Afrika en Nederland. 
Als de grutto’s hier eerder vertrekken vanwege de verslechterde 
omstandigheden, komen zij ook eerder in Afrika aan en wel op het 
slechtste moment voor de Afrikaanse boer; hij stopt dan net rijstzaden 
in de grond, die meteen door de hongerige grutto’s worden opgegeten. 
De voorstelling is verhelderend en in De Broeker Kerk zal de muziek 
vast fantastisch klinken.   
 Het Streekfonds heeft tot doel het behoud en herstel van het 
kwetsbare Waterlandse landschap. Het Streekfonds is geen 
actiegroep, maar wil vooral een radartje zijn dat mensen en 
organisaties samenbrengt en in beweging zet. Zo wil het Streekfonds 
zich niet alleen sterk maken voor het areaal aan bloemrijke graslanden 
of de verduurzaming van de landbouw. Het fonds vindt het bijvoorbeeld 
ook belangrijk de voor Waterland typerende middeleeuwse 
verkavelingstructuren zichtbaar te houden en te herstellen, 
vogelkijkhutten te bouwen en vaar-, wandel-, en schaatsroutes met 
elkaar te verbinden.  
Naast de genodigden zijn alle inwoners van Waterland en omgeving 
welkom. De toegang is gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld. 

Zie voor meer informatie, het programma en aanmelden:   
www.streekfondswaterland.nl. 

 
BAGAGEWAGENTJE herhaalde oproep 

Er staat al enige maanden naast mijn schuur achter het v.m. 
Gemeentehuis een bagagewagentje. Wij (de naast omwonende) 
vermoeden dat het gedumpt is. Het heeft géén kentekenplaat. 
Wij, de zelfde omwonende, weten er wel een nieuwe toekomst voor, 
maar dat moet wel verantwoord zijn. Wil de eigenaar zich melden. 
Info bij Kees Oud , Mob. 0612032845 
 

DRINGENDE OPROEP SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Voor de schoolbibliotheek van basisschool De Havenrakkers zijn wij 
dringend op zoek naar ondersteuning. Aan het eind van dit schooljaar 

stoppen er een aantal ouders en hebben wij niet genoeg mensen meer 
om de schoolbibliotheek goed te laten draaien. Naast ouders zoeken 
we daarom ook anderen die het werken met boeken leuk vinden.  
Wij zoeken mensen die regelmatig tijd beschikbaar hebben op 
vrijdagochtend. We lenen iedere maand uit. Als we genoeg mensen 
hebben, ben je vijf à zes keer per schooljaar aan de beurt. Daarnaast 
moeten er aanvullende werkzaamheden gebeuren. Die doen we in 
overleg ook op vrijdagochtenden, maar kan afhankelijk van 
beschikbaarheid natuurlijk ook op een andere dag. 
Wij hopen dat er meer mensen zijn die net als wij gek zijn op boeken. 
Als je interesse hebt, of iets wilt vragen, stuur dan een mail naar 
schoolbiebbiw@gmail.com. Dan nemen wij contact met je op! 
  

STRIJKEN en TRAKTATIES 

Heeft u een hekel aan strijken neem dan contact met mij op,dan strijk ik 
voor u tegen een kleine vergoeding. Nel Arends Tel:0204033096 
Mobiel 0610979239 

 
Traktaties en Overige geschenken 

Kindertraktaties voor kinderverjaardagen en voor geboorte van een 
Zusje of Broertje. De Traktaties zijn v.a. € 1,00 per stuk. 
Ook is het mogelijk om een luiertaart te bestellen. Nieuwsgierig 
geworden neem dan als u face book heeft een kijkje op mijn site. 
Heeft u interesse neem dan contact met mij op. Nel Arends Tel: 
0204033096 of Mobiel 0610979239. 
 

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 7april a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

KWIJTGERAAKT 

Ik heb 2 of 3 weken geleden mijn mooie grijze wollen sjaal laten 
hangen na het volleyballen in de gymzaal. Marianne Dekker, 403 1743. 

 
OVERLEDEN 

Grietje van Zaanen, oud 96 jaar, w.v. 
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