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AGENDA 

t/m2okt Broeker Kerk Expositie Peter Spier en Adri Beunder 
15sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
15sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
15sep DRAAI 33: Digicafé  
15sep Sporten met Cees 
16sep SRV De Draai: Kienen 
17sep Broeker kerk Inzameling Voedselbank 
18sep IJsclub Skate Clinic 
18t/m24sep Collecte Nierstichting 
19sep DRAAI 33: Aseano accordeonclub Open Huis 
19sep Kerkplein:  Geloven in Syrië en Irak 
20sep Vrouwen van Nu: Groeten uit de Rimboe 
22sep OUD PAPIER Soos: Noord 
22sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
22sep DRAAI 33: Digicafé gesloten 
23sep SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
23sep Broekelicious 19.00 uur Broekelicious amuse avond 
24sep OUD PAPIER Havenrakkers  
24sep Broekelicious 19.00 uur Broekelicious culinaire avond 
25sep Atelier Elly Koot laatste dag open 
27sep StDOB Samen eten in Het Broeker Huis 
29sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
29sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
29sep DRAAI 33: Digicafé  
29sep Kerkplein: Xavier Beauvois volgt 8 monniken met een dilemma 
30sep DRAAI 33 Aseano accordeonclub Voorspeeldag 
  2okt Catharina Stichting Opening culturele seizoen 2016/17 
  6okt OUD PAPIER Soos: Noord 
  6okt Juridisch Advies Bureau 
  7okt SRV De Draai Samen koersballen 
  7okt DRAAI 33 Filmhuis 
13okt DRAAI 33 Warme lunch door Wonen plus 
13okt Vrouwen van Nu; Mw. Kistemaker neemt ons mee naar het korenveld 

15okt Burgerkomitee: Vrijwilligersdag Volgermeer 
25okt StDOB Samen eten in Het Broeker Huis 
28/29okt Neeltje Pater: “Overstromend water” 

 

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 
 

BUURTZORG 
De beste verpleging en verzorging bij u thuis 

06-10570470 

monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 
 

SUPERMARKT IN BROEK 

Plan voor  SUPERMARKT IN Broek van GTP Vastgoed! 
Laatste nieuws: Zie de 3 dimensionale ontwerp schetsen ,van 

supermarkt met 23 appartementen , op onze 
Website                         Laat je stem horen op onze Website 
www.supermarktinbroek.nl  
      

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 6 oktober 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INZAMELING voor de VOEDSELBANK in de BROEKER KERK 
op zaterdag 17 september 2016 

De kerk is hiervoor open van 11.00 tot 13.00 uur 
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! 
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: St. Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

 

ACTIVITEITEN ACCORDEONCLUB ASEANO  
Open Huis  
Maandag 19 september in DRAAI 33;  
Woensdag 21 september in de Twiskeschool in Amsterdam-Noord.  

Bijwonen van lessen en repetities. 
Vrijdag 30 september 19:30 uur – Voorspeelavond in DRAAI 33  

Zondag 9 oktober – 10:00-16:00 uur – Play In dag voor leden en niet-
leden. Locatie De Wije Ilp in Den Ilp. 
Kom eens langs in DRAAI 33 in Broek in Waterland op maandag 
tussen 17:00-20:30 uur. Of contact opnemen met Marian van Vloten: 
036-5343603/info@asaneo.nl 

 

VROUWEN VAN NU 
Groeten uit de rimboe 

De familie Bregman uit Hem is naar Papoea Nieuw Guinea geweest. 
Voor de SBS tv hebben zij 3 weken bij de Hagahai stam gewoond in 
The Middel of Nowhere, zonder water en elektriciteit. Daarna zijn 
stamleden in Nederland te gast geweest.  
Dinsdag 20 september om 20.00 uur in het Hart van Katwoude, 

Hoogendijk 27 in Katwoude kunt u hier kennis van nemen. 
 

BROEKELICIOUS 

Op 23 en 24 september zal Broekelicious voor de tweede keer 
plaatsvinden. In en om Het Broeker Huis zullen vanuit ca. 14 stands 
diverse amuses (op vrijdag, max. 3 muntjes per amuse) en gerechtjes 
(op zaterdag, max. 6 muntjes per gerecht) worden uitgeserveerd, 
samen met mooie wijnen en Waterlandse bieren. Broekelicious 
muntjes zijn ter plaatse te verkrijgen à € 1,25. Toegangsprijs voor 
zowel vrijdag als zaterdag is € 12,50 waarbij u bij binnenkomst een 
heerlijk glas bubbels wordt aangeboden. Daarmee kunt u zich relaxed 
oriënteren en uw eigen culinaire programma samenstellen. 
Fantastische aankleding én live muziek maken dit een onvergetelijk 
evenement. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via www.broekelicious.nl. 
Deelnemens zijn o.a. Het Broeker Huis, Lastage, Het Schoolhuis, De 
Witte Swaen, Jesse Catering, Milko's Meat, 'De zussen Eva, Vera, 
Marloes van Berkum', Garibaldis, Au Paradis, Gamba Special, De 
Woeste Willems, Meisjes met Smaak, Beuqz, Joan Pels, De Rob. 

 
OUD PAPIER Havenrakkers 

Op  24 september 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!! 
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SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 27 september, 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 ……...  VOL = VOL 

 

LUNCHCAFE ATELIER ELLY KOOT 
Zondag 25 september is de laatste dag dat wij open zijn en nemen we 

definitief afscheid van ons Lunchcafe Atelier Elly Koot. Wij hebben 11 
jaar met veel liefde en enthousiasme gewerkt om van het atelier een 
bijzondere locatie te maken. Uit de vele reacties van onze bezoekers is 
gebleken dat we daar zeker in zijn geslaagd. 
De eerste 3 jaar zijn we gestart met exposities van Elly's schilderijen en 
wisselend werk van diverse keramisten en sieraadontwerpers. In 2008 
zijn de exposities uitgebreid naar een combinatie van kunst en koffie 
wat heeft geleid naar het succes van het huidige lunchcafé. Veel 
mensen vanuit de omgeving en de hele wereld hebben het terras 
bezocht, genietend van Adri's zelfgemaakte producten en het mooie 
zicht op de Zuiderbrug.  
Een intensieve leuke tijd is het geweest maar aan alles komt ook een 
einde. 
We zullen het enorm gaan missen maar kijken ook uit naar de 
volgende stap namelijk van vrijheid zonder verplichtingen. Tijd voor 
familie, vrienden, reizen etc, genoeg om naar uit te kijken! 
Wij willen iedereen danken voor de belangstelling die wij de afgelopen 
jaren hebben ontvangen. Hopelijk is het voor ons mogelijk om in de 
toekomst, zelf te gaan genieten van het terras maar dan als gast! 

 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
Op zondag 2 oktober opent de Catharinastichting Zuiderwoude het 

culturele seizoen 2016 -2017 met (evenals vorig jaar) spectaculaire 
concerten in kerk en dorpshuis. Ditmaal onder de titel  

“VAN WATERLANDSE BODEM ONTMOET NIEUWE BUREN” 

waarbij muziek en verhalen van en over vluchtelingen centraal staat. 
Ook met een hapje en drankje. Featering o.a.: 
Jan Wouter Oostenrijk ( gelauwerd gitarist en bandleider van Sharqi 
Blues) en Achim Heine ( drummer,percussionist en composer) net 

weer terug van drie weken muziek maken in China met zijn Twitching 
Eye Trio. Shaza Hayek ( zang, ze heeft onlangs opgetreden op het 
Amsterdamse Grachtenfestival) en Mhamed Alissa (UD speler)  en als 
vijfde muzikant komt Lucas Dols uit Amsterdam erbij (contrabas en 
cello).  De band Sharqi Blues in een swingend optreden.     
Atti Bahadori uit Iran spreekt over haar leven en haar dochter 
Nieloefaar, die in 2014 de KIDS VOICE gewonnen heeft, zingt een 
aantal liedjes.  Erin Bouwen (uit Zuiderwoude) van WE DO vertelt over 

de laatste stand van zaken                                      
AANVANG  14.30 –  EINDE  18.30 uur  

Het wordt een geweldige middag. Kaarten voor slechts € 15 alvast te 
reserveren bij jeanneklein@planet.nl   

 

BURGERKOMITEE 
Negende vrijwilligersdag Volgermeer 

Vrijwilligersdag Volgermeer 15 oktober 2016 

Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de negende 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 graag door een mail te sturen naar  
info@volgermeer.nl. 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl  

 

WERKEN VOOR STICHTING STER 

Zaterdag 13 Augustus stonden we met 2 kramen op de Broekermarkt 
en de opbrengst van € 800,00 was een geweldig resultaat. 
Maandagmiddag 12 september overhandigen wij de Cheque aan de 
Stichting Ster. De naam van de pop die geraden kon worden was 
Sophie, helaas door niemand geraden. Na afloop van de markt heeft 
Marga Gentenaar de maakster van pop, heeft deze aan Sterre 
overhandigt en die was er Superblij mee. Alle sponsoren en mensen 
die particulier hebben geschonken, de Haak-en Breiteams: HEEL 
HARTELIJK BEDANKT. Groet Nel Arends 

 

OPPAS GEZOCHT 

Per 1/11 zijn wij op zoek naar een lieve, leuke oppas voor onze 3 
kinderen (7, 5 en 3 jr) voor ma, di en do overdag. Voor meer info: 06-
43544251, Groetjes, Hanna & Joost (BiW) 

 

AANGEBODEN 

een  nauwelijks gebruikte stevige kinderstoel, staat bij oma en een 
Vantly fietskarretje achter de fiets voor zeker 2 kinderen, zo goed als 
nieuw. Zeer praktisch op te bergen. wielen kunnen eraf , ook 
gemakkelijk mee te nemen. tel. 06 3053 1144 

 
 
 
 
 
 
 

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 
is donderdag, 22 september gesloten. Andere donderdagen kunt u 

weer met digiprobleem(pjes), tussen 14:00 uur en 16:00 uur terecht in 
DRAAI 33. Geduld, luisterend oor, handige aanwijzingen, koffie, thee, 
koekje worden u dan geserveerd. 
 

HET NIEUWE SCHOOLJAAR GOED BEGINNEN? 
BIKKELkids heeft weer plek in de  WEERBAARHEIDS-trainingen 

voor kinderen tussen de 6-12 jaar!! Meld uw kind snel aan via 
sara@bikkelkids.nl of 0622674102. Ook voor vakkundige en 
daadkrachtige oplossingen bij moeilijkheden met uw kind op school of 
thuis. Voor meer informatie over ons aanbod kijk op www.bikkelkids.nl. 
Tot snel! 
 

OPROEP 

Wie o wie heeft mijn auto beschadigd. Een kras over de ramen. 
Op vrijdagavond  2 september 2016 ongeveer om 23:15 uur t/o 
Oosteinde 6 te Broek in Waterland. Drie mannen op de fiets, 1 van hun 
viel tegen onze auto. Hij zei tegen zijn vrienden (jullie hebben niks 
gezien). Zo ga je niet met andermans spullen om. Wees een kerel en 
meld je zelf. Gr. De gedupeerde 020-4031400. 

 

COLLECTE NIERSTICHTING 

Van 18 t/m 24 september vindt de collecte van de Nierstichting 2016 
plaats. De collectanten komen bij u aan de deur om een bijdrage te 
vragen. Hebt u geen kleingeld in huis, maar wilt u toch doneren? SMS 
dan NIER naar 4333 voor een bijdrage van € 2,00.De slogan dit jaar is: 
Maak de wereld van nierpatiënten weer groot. Geef aan de collectant. 
Bedankt alvast voor u bijdrage. 

 

NIEUWE BOEKEN IN DE BIEB 

Regelmatig komen er nieuwe boeken in alle vestigingen van de 
Karmacbibliotheek. Op de foto's en in de boekenlijst ziet u een selectie 
hiervan. Kom dus gauw naar uw bieb en zoek uw boeken uit! 
Is er een boek dat u graag wilt lezen en niet aanwezig? Vraag dan het 
boek aan bij de balie of mail ons. 
Zie www.karmacbibliotheekbroekinwaterland.nl  
 

KERKPLEIN 
GELOVEN IN SYRIË EN IRAK        Maandag 19 september 

Over het niet eenvoudige leven van christelijke gemeenschappen in het 
Midden Oosten, met name in Syrië en Irak.   
Op maandag 19 september, in de Vredesweek, komt Dennis Peters 
van  ‘Kerk in Nood’  naar Monnickendam. Hij vertelt over de penibele 
omstandigheden van de christelijke minderheden in het Midden Oosten 
en de vragen waarvoor die momenteel staan. Er is alle gelegenheid 
voor een gedachtenwisseling.    
Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 Monnickendam.Aanvang 20.30 uur 
Kerk open vanaf 20.00 uur.Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
FILMAVOND IN DE BOLDER Donderdag 29 september 

We beginnen dit seizoen met een indrukwekkende film, die de Grand 
Prix in Cannes won. De film maakt grote indruk door de kalmte 
waarmee Xavier Beauvois acht monniken met een dilemma in Algerijns 
oorlogsgebied volgt. Geweld en terreur nemen toe in de regio. Ze 
worden onder druk gezet om terug te keren naar Frankrijk. Gaan ze 
terug of blijven ze? De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 20.00 
uur.(!) Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 

 

Gratis proefles Yoga en filosofie (10+) in Broek 

Zaterdag 10 september is er een nieuwe groep Yoga en filosofie van 
start gegaan in Broek. De lessen bestaan uit 45 minuten 
yogahoudingen voor een soepel, sterk en ontspannen lichaam. Daarna 
buigen we ons over filosofische vraagstukken uit het boek “De wereld 
van Sofie”. We maken kennis met de wijsheid van Plato en Socrates, 
maar gaan zelf ook op zoek naar antwoorden. Op vragen als: “wat is 
geluk?” en “Kun je twee keer in dezelfde rivier stappen?” Of: “Wie is er 
verstandiger: een jongen of een meisje?” De cursus is bestemd voor 
nieuwsgierige jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Een keer gratis 
meedoen? Meld je dan aan via de website www.worldatyourfeet.nl of 
bel Angela (06-51616234) 

DORPSRAAD 

 I.v.m. de dagsluiting van Het Broekerhuis op maandag vergadert de 
Dorpsraad vanaf begin november op een woensdag avond, 
beginnende op woensdag 2 november 2016. Het wordt dus de eerste 
woensdagavond van de maand vanaf november 2016. 
 

IJSCLUB BROEK IN WATERLAND ORGANISEERT 
EEN SKATE CLINIC 

Ervaren docenten van Schaats Trainings Groep (STG) Waterland 
geven training aan 12-18 jarigen & volwassenen op zondag 18 
september 2016 van 11.30-13.30 uur op het schoolplein van de 
Havenrakkers aan het Nieuwland in Broek in Waterland. Bij slecht weer 
schuiven we de clinic door naar zondag 25 september 2016 van 11.30-
13.30 uur. Info www.ijsclubbroekinwaterland.nl en Facebook. 
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