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AGENDA 

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 
24apr Oud Broek Opening Watersnoodtentoonstelling 
25apr t/m 20 augustus Watersnoodtentoonstelling in Broeker Kerk 
25apr t/m 3 okt is de Broeker Kerk weer open 
22apr SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub, Scrabble 
23apr OUD PAPIER Havenrakkers 
23apr Het Broeker Huis Pubquiz 
28apr OUD PAPIER Soos: Zuid 
29apr SRV De Draai: geen programma 
  3mei DRAAI 33 Broekerhavenkoor viert 40-jarig bestaan 
  4mei OUD PAPIER Soos: Noord i.v.m. Hemelvaartsdag 

  6mei DRAAI 33 Filmhuis 
  6mei Dorpshuis Zuiderwoude: Koppelklaverjassen 
  9mei Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
11mei DRAAI 33 Langer veilig thuis wonen 
12mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
12mei DRAAI 33 Warme lunch door Wonen plus 
12mei Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
15/16mei Kunstroute 
21mei Catharina Wandeling 
27mei Broeks Open 18 holes Golftoernooi 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  23 april wordt er  OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden van 

De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in doos, 
(plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

DAG VAN DE AARDE 
22 april - doe mee met Broeklab! 

Kom in actie op Dag van de Aarde, 22 april met Broeklab - infotafel op 
parkeerterrein Nieuwland bij vrijdag avond pizza tent voor Samen solar 
acties, deelauto, bloemenlint en meer acties in Broek waar hoe meer 
mensen mee doen, hoe beter voor onze, voor Broek en de Aarde! 
Vanaf 16uur loop langs voor vragen, heel informeel, als je echte wil 
meedoen met acties, misschien een stukje pizza! 
 

PUBQUIZ 
Zaterdag 23 april in Het Broeker Huis 

Het Broeker Huis organiseert op veler verzoek 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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,-  

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! 

Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
 

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  

 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 19 april op de 3

e
 dinsdag in april i.v.m. voorbereidingen voor  

Koningsdag is er Samen Eten voor senioren vanaf 55 jaar.  
Dit is de laatste keer voor de zomer. In september beginnen we weer 
met deze gezellige maaltijden. 
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.  
Opgeven kan t/m 15 april VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 15 april 

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

KERK OPEN  in Broek 
seizoen 2016 van 25 april  t/m 2 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 dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 - 13.00  en 13.00 - 16.00 uur. U kunt de door u 
gewenste dag en tijd kiezen en hoeveel keer u per maand wilt zitten.  
Verder zijn we op zoek naar een week- heer of dame. Hun taak bestaat 
uit het openen en sluiten van de kerk voor de mensen die de 
openstelling verzorgen. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of 
atsiedrijver@zonnet.nl  Het is heel leuk om te doen!!!! 
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STREEKFONDS WATERLAND 
Het Streekfonds Waterland organiseert op vrijdagmiddag 22 april a.s. 

in De Broeker Kerk haar feestelijke start met de voorstelling King of the 
Meadows van de trekvogel-ecoloog en Spinozaprijswinnaar 2014 
Theunis Piersma en musicus 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. Om 15.45 wordt het officiële  startsein 

gegeven door gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie NH. Het 
Streekfonds heeft ten doel het behoud en versterken van de natuur en 
het landschap in een deel van Waterland. Toegang gratis. Iedereen is 
welkom om politici en beleidsmakers te laten zien dat er een groot 
maatschappelijk draagvlak is voor behoud van dit prachtige gebied. 
Verdere info: www.stichtingstreekfondswaterland 

 

CATHARINASTICHTING 
CONCERT door Starreveld & STOOP op ShakuhacHi & Harp op 
zondag 24 april in de kerk van Zuiderwoude om 16:00 uur. 

Ongehoorde traditionele Japanse muziek, geïnspireerd door natuur en 
stilte. Ernestine Stoop is o.a. lid van het Nieuw Ensemble en het Asko 

Ensemble en speelt zowel klassiek als eigentijds als niet-westers 
repertoire. Harrie Starreveld is gespecialiseerd in Aziatische muziek: 

hij bespeelt de Chinese fluit en de Japanse shakuhachi, improviseert 
op Noord-Indiase raga’s, volgde lessen bij de Zen boeddhist Ikkei 
Hanada.  
Kerk open vanaf 15.30. Na afloop is er gelegenheid een glaasje te 
drinken. Toegang € 10,-- 

 
HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK 

Opening van de WATERSNOODTENTOONSTELLING op 
zondag 24 april om 14.30 uur in de Broeker Kerk 

De opening wordt verricht door het Fanfarecorps Zuiderwoude met 
passende muziek en beelden. Inloop vanaf 14.15 uur. 

 
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 zijn er niet genoeg mensen 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  

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 

 

HEEL BROEK KRIJGT KORTING OP ZONNEPANELEN 

Krijgt de Havenrakkers een zonnesysteem cadeau? Broek Lab, 
Richard-Jan Roks en Sungevity willen samen zoveel mogelijk mensen 
laten profiteren met de buurtactie Samen Solar Waterland. Heel Broek 
krijgt collectieve korting op zonnepanelen. Bij 30 deelnemende 
huishoudens doneert Sungevity een zonnesysteem aan de 
Havenrakkers. Vraag voor 15 mei een gratis en vrijblijvend advies aan! 
Dinsdag 19 april informatieavond: 19:30 uur, op school. Met 
Sungevity adviseurs en zon op andere daken in omgeving opties. 
Doe mee www.sungevity.nl/waterland 
 

GYMVERENIGING SPARTA PEUTER- en KLEUTERGYM 

Wilt u uw peuter of kleuter lekker laten bewegen onder gediplomeerde 
begeleiding? Dat kan bij gymvereniging Sparta. 
Peuters en kleuters maken tijdens de wekelijkse les kennis met diverse 
oefeningen en gymtoestellen. Ze leren tijdens de lessen rollen, 
balanceren, klauteren, springen en nog veel meer.  
Interesse?  

Elke woensdag van 15.30 – 16.30 uur is er peutergym. Peuters vanaf 
2,5 jaar t/m 4 jaar kunnen deelnemen aan dit lesuur.  
Elke woensdag van 16:30 – 17:30 uur is er kleutergym. 
Gymzaal de Havenrakkers. Info:  www.spartabroekinwaterland.nl. 
Uw kind mag 2 proeflessen volgen. Daar hoeft u uw kind niet voor op te 
geven. Kom gewoon naar een les en dan kan uw kind meedoen. 

 

COLLECTE REUMAFONDS 

De collecte van het Reumafonds heeft dit jaar € 1.640,33 opgebracht. 
Geweldige opbrengst. Alle gevers uit Broek, Zuiderwoude en Uitdam 
hartelijk dank. Ook de collectanten nogmaals hartelijk dank voor hun 
inzet. Wij hopen volgend jaar de collecte weer te mogen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET  BROEKER HAVENKOOR 

bestaat 40 jaar. 

Om dit te vieren geeft het koor een feestelijk optreden in DRAAI 33 op 
dinsdag 3 mei,  aanvang 20.00 uur !  

Dirigent  Ans Sluiters, Piano: Corrien van Dam. 
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  

LANGER VEILIG THUIS WONEN 
Woensdag 11 mei a.s. 14.00 uur- 16.30 uur in DRAAI 33. 

U wordt van harte uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag over de 
mogelijkheid om zo veilig mogelijk (alleen) thuis te kunnen blijven 
wonen. Voor deze voorlichting zullen aanwezig zijn:  
Wijkverpleegkundige : zij zal voortaan, samen met u, bekijken welke 

hulp u nodig heeft (indicatie) in de thuiszorg. Ook zullen mogelijke 
hulpmiddelen besproken worden. 
Politie: zal vertellen over babbeltrucs en inbraak beveiliging.  
Brandweer: over brandgevaar en brandveiligheid en CO2 gevaar. 
Fysiotherapie; leren vallen, voorkomt veel narigheid en breuken. 
StDOB: over sociale contacten, dus o.a. eenzaamheid voorkomen. 
 

GEZOCHT 
Heeft iemand nog een goede crosstrainer staan die niet (meer) wordt 

gebruikt? Graag zouden wij deze van u overnemen. 
Fam. Goethart, tel. 020-4038594. 

 

We zoeken iemand die het huishoud-schoonmaak werk leuk vindt: 

ramen, vloeren, meubels, muren...Wie wil ons helpen, op de 
Hageweer? Jan Diek en Lisette – 06 456 101 69 

 
CATHARINA WANDELING 2016 op zaterdag 21 mei 

Dit jaar wandelt Catharina over de Veluwe en langs de voormalige 
Zuiderzee. De wandeling start in Nunspeet, waar we koffie/thee drinken 
en eindigt in het oude Zuiderzeestadje Elburg, waar een heerlijk diner 
op ons wacht. Het landschap is zeer gevarieerd en we wandelen ook 
over onverharde wegen. Het traject is ongeveer 15 km. Vertrek om 
8.15 en thuiskomst rond 20.15 
Voor meer informatie: greta@natuurlijketraining.nl  

 

LUNCHCAFE ATELIER ELLY KOOT 

Vanaf Pasen zijn wij weer open op vrijdag, zaterdag en zondag 10.00-
18.00 uur, het is ook mogelijk buiten de openingstijden een afspraak te 
maken (0653988864). Ons 11e seizoen is tevens ons laatste seizoen. 
Ons pand staat in de verkoop en wij hopen op een leuke opvolging van 
ons superleuke hoek! 
Dit jaar geen wisselende expositie maar een doorlopende expo met 
werk van bekende keramisten zoals; Marijke in den Bosch, Ans Vink, 
Marian Daems en Joop Koopman. In de vitrine exposeert Roos te Riet 
met haar sieraden en Elly met schilderijen. 
meer info; www.atelierellykoot.nl 

 

BROEKS OPEN 18 HOLES GOLFTOERNOOI 
Het vijfde toernooi zal gehouden worden op vrijdagmiddag 27 mei 
2016 bij Golfbaan Waterland Amsterdam (www. 

golfbaanwaterlandamsterdam.nl). Deelname staat open voor alle (oud) 
inwoners met GVB van de voormalige gemeente BROEK IN 
WATERLAND  
Wij spelen een teamwedstrijd met de spelvorm  

“BROEKS SCRAMBLE” 
12.30 - 13.00 uur - Ontvangst deelnemers met koffie/thee en lekkers  
13.30 uur – Eerste afslag op hole 1 (en evt. hole 10, afhankelijk van 
het aantal deelnemers). ca. 18.30 uur – Borrel met borrelhapjes en 
prijsuitreiking. ca. 19.15 uur – Indonesisch buffet (optioneel)  
Kosten: € 65,-- p.p. all-in  

(de drankjes zijn voor eigen rekening m.u.v. koffie/thee bij ontvangst) 
Leden van Golfbaan Waterland Amsterdam betalen € 30,--  
Indien je niet aan het buffet deelneemt, bedragen de kosten € 45,--  

Eventuele partners zijn ook van harte uitgenodigd om voor het 
Indonesisch buffet in te schrijven. Kosten € 25,-- p.p.  
Opgave: graag zo spoedig mogelijk (maar vóór zaterdag 7 mei 2016), 

o.v.v. na(a)m(en), exact handicap en telefoonnummer, per email: 
s.buitendam@ziggo.nl met gelijktijdige betaling op bankrekening 
nummer: NL69 RABO 0310 7143 54 t.n.v. S. Buitendam te Broek in 
W. De inschrijving wordt geregistreerd na ontvangst van de betaling. 

Vanaf 7 mei 2016 is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk. 
Nadere informatie: René van Ammers: ammers@ziggo.nl – M: 06 53 

408 006 of Sandra Buitendam: s.buitendam@ziggo.nl – M: 06 22 766 
525 
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