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AGENDA 

30sep DRAAI 33 Aseano accordeonclub Voorspeeldag 
  2okt Catharina Stichting Opening culturele seizoen 2016/17 
  3okt Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
  5okt Kerkplein Wandeling door Amsterdam-West 
  6okt OUD PAPIER Soos: Noord 
  6okt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
  6okt DRAAI 33: Digicafé 
  7okt Juridisch Advies Bureau 
  7okt SRV De Draai: Samen koersballen 
  7okt DRAAI 33 Filmhuis 
11okt Kerkplein Marten Horjus met Fietsen op zee 
13okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
13okt DRAAI 33 Warme lunch door Wonen plus 
13okt DRAAI 33: Digicafé 
13okt St.DOB Ouderendag Waterland  
13okt Vrouwen van Nu: Mw. Kistemaker neemt ons mee naar het korenveld 

14okt  SRV De Draai Sjoelen 
14okt Dorpshuis Zuiderwoude: Koppel Klaverjassen 
15okt Burgerkomitee: Vrijwilligersdag Volgermeer 
20okt OUD PAPIER Soos: Noord 
20okt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
20okt DRAAI 33: Digicafé 
21okt SRV De Draai: Kienen 
25okt StDOB Samen eten in Het Broeker Huis 
25okt Kerkplein; De tijd slaat op hol 
27okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
27okt DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
27okt DRAAI 33: Digicafé 
27okt Kerkplein Filmavond 
28okt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28/29okt Neeltje Pater: “Overstromend water” in Broeker Kerk 
29okt OUD PAPIER Havenrakkers 
 2nov Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur op woensdag 
 3nov OUD PAPIER Soos: Noord 
 3nov DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
 3nov DRAAI 33: Digicafé 
 4nov SRV De Draai: Samen Koersballen 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHARINA STICHTING  
OPENING VAN HET SEIZOEN 2016 – 2017 

in het kerkje en dorpshuis van Zuiderwoude. 
ZONDAG 2  0KTOBER    AANVANG  14.30  –  EINDE  18.30 UUR 
De Catharina Stichting Zuiderwoude heeft i.s.m. Vluchtelingenwerk 
Waterland een bijzonder programma ontwikkeld om Waterlanders, 

Amsterdammers en Zaankanters kennis te laten maken met een aantal 
nieuwe buren uit Syrië en Iran, die hier het afgelopen jaar zijn komen 
wonen. 
De kleinschalige en zorgvuldige opvang in de gemeente Waterland 
biedt vele kansen om elkaar te ontmoeten en het leven met elkaar te 
delen. Dat gebeurt al o.a. met het prachtige project “ONTMOET ONS” 
waar telkens een bevolkingsgroep heerlijk kookt en  waar Waterlanders 
aan tafel mogen aanschuiven in de Bolder.  
En  Wij van de Catharina Stichting zijn goed in  het organiseren van 
concerten, lezingen en exposities. Muziek en eten is een verrukkelijke 
en verbindende combinatie, toch? 
We zijn dit keer een mooi project aangegaan met twee Waterlandse 
musici 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. Twee muzikanten die goed kunnen improviseren 
en bruggenbouwers zijn tussen Westerse- en Wereldmuziek. Met hun 
hulp hebben we twee professionele Syrische muzikanten gevonden: 
Shaza Hayek (zang, ze heeft onlangs opgetreden op het 
Grachtenfestival) en Mhamed Alissa (UD)  en als vijfde muzikant   
komt Lucas Dols uit Amsterdam erbij (contrabas en cello). Hij traint, 

naast zijn werk als muzikant, Muziek Workshopleiders om te werken 
met kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije ,India en 
Oekraïne. 
 Als tweede concert speelt Jan Wouter met zijn band Sharqi Blues in 

het dorpshuis. Deze band beweegt zich moeiteloos van blues en bebop 
jazzlijnen naar Arabische melodie op een fundament van aanstekelijke 
Sharqi-, Raï- en Chaaby ritmes. Ook internationaal is de band van Jan 
Wouter Oostenrijk niet onopgemerkt gebleven en heeft deze 
succesvolle tournees afgelegd en concerten gegeven op bekende 
podia en grote festivals in Marokko, Algerije, Tunesië, Sudan en 
Egypte. 
Verder komt Atti Bahadori spreken over haar leven en de 

levenslessen die ze heeft opgedaan nadat zij  als jonge Iraanse 
studente hier 27 jaar geleden terecht is gekomen (gescheiden, dochter 
ontvoerd door ex man en dochter weer terug gehaald uit Iran). Zij was 
zo wijs om haar  dochtertje op muziek les te laten gaan om  haar te 
helen van alle aangrijpende  gebeurtenissen. Met een  onverwacht 
prachtig resultaat, want Nieloefaar heeft in 2014 de KIDS VOICE 

gewonnen oa met twee liedjes waarvan Atti de tekst heeft gemaakt.  
En Nieloefaar komt hier ook voor ons een aantal liedjes zingen. 
Atti heeft  een boek geschreven “Onder de zelfde sterrenhemel”, dat u 
kunt kopen en een nieuw boek is in de maak! 
De Vrouwen van WE DO, onze Zuiderwoudse trots, die zich nog 

steeds inzetten voor de vluchtelingen in de kampen van 
Griekenland/Macedonie, komen vertellen wat ze in juli hebben 
meegemaakt en gedaan. Aan hen kunnen vragen gesteld worden. 
De uitgenodigde buitenlandse families bereiden wat gerechtjes en 
hapjes  
en wij zelf zorgen natuurlijk ook voor de nodige lekkere dingen. Met al 
deze ingrediënten gaan we met elkaar een geweldige middag beleven 
in Zuiderwoude.  
 

KOPPELKLAVERJASSEN 
Vrijdag 14 oktober Koppel klaverjassen om 20.00 uur in het dorpshuis 

Zuiderwoude. Opgeven: G. Oudhuis 06-20989898 
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 ACTIVITEITEN ACCORDEONCLUB ASEANO  

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 

 
STICHTING DIENSTVERLENING OUDEREN 

BROEK IN WATERLAND 
De Ouderendag Waterland wordt opnieuw in De Rijper Eilanden 
gehouden. Dit jaar op donderdag, 13 oktober a.s. 

Vertrek ca. 16.30 uur - thuiskomst ca. 21.00 uur. De eigen bijdrage is € 
20,-- per persoon. U (55+) kunt zich tot 4 oktober aanmelden bij: 

Rina van Rooij – 020403 1392 ;  Simonet Utrera – 020403 1696 
Abra Vogelaar - 020403 1720. 
Lees eventueel ook de aankondiging in de eerstvolgende editie van 
Prettig Weekend. 

 
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  

 
NEELTJE PATER PRESENTEERT THEATERVOORSTELLING  

‘OVERSTROMEND WATER’ 
Een woelige voorstelling op een woeste locatie 

Theaterstichting Neeltje Pater laat weer eens van zich horen.  
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober a.s. staat het pittoreske dorp 
Broek in Waterland in het teken van de watersnoodramp, die het vee 

en de houten huizen van de Broekers precies 100 jaar geleden volledig 
onder water zette. Met een spannende locatievoorstelling, zal het 
publiek aan den lijve ondervinden hoe dat geweest moet zijn, in 1916.  
Hoe dat voelt? Maak het live mee in 2016. Ervaar in deze interactieve 
voorstelling met al je zintuigen hoe het is om alles in één klap kwijt te 
raken. Waan je door beeld, geluid, geur en materie, 100 jaar na dato, 
middenin het oog van de orkaan. In diezelfde kerk. 
Kaarten Te koop via neeltjepater.nl en bij Eetwinkel Jesse en Pels 
Data  28 en 29 oktober 2016 
Start locatie Kerk Broek in Waterland 
Dresscode regenjas en kaplaarzen 
Leeftijd   vanaf 12 jaar 
Verzamelen tussen 19.30-20.00 uur  
Begin  om 20.00 sluiten de deuren 
Einde   22.30 uur 
Borrelen/napraten tot 01.00 uur 

 
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. 
Geduld, een luisterend oor, handige aanwijzingen, koffie, thee, koekje 
worden u dan geserveerd. 

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. 
 

KEN JIJ MENSEN DIE EEN IDEE HEBBEN  
VOOR HUN BUURT OF WIJK? 

Ga dan de uitdaging aan met Kern met Pit! Door mee te doen met Kern 
met Pit kunnen burgers binnen een jaar hun droom waarmaken! Denk 
aan: een educatieve natuurroute, een kunstwerk, het aanleggen van 
een speeltuin, etc etc. Kern met Pit staat voor je klaar met tips, 
coaching en contacten. Is het doel bereikt, dan kun je het predikaat 
Kern met Pit ontvangen en €1000,-! 
Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven van 01 
september t/m 31 oktober 2016. Wil je meer weten, ga dan naar 
www.kernmetpit.nl. Of bel KNHM 026-445146" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKPLEIN 
WANDELING DOOR AMSTERDAM-WEST 

Ook dit jaar hebben we een wandeling georganiseerd. Deze gaat o.a. 
door de Spaarndammerbuurt, het Westerpark en de Jordaan en de 
afstand is ca. 8 km. De start is op woensdag 5 oktober om 11.00 uur 

bij het VVV kantoor t/o het Centraal Station. Voor die tijd kan men in 
café Loetje achter de VVV een kop koffie drinken. 
In de Nassaukerk, in de Staatsliedenbuurt, gaan we een lunch 
gebruiken en er zal uitleg worden gegeven over het werk van de 
Nassaukerk. De Nassaukerk doet veel voor thuis- en daklozen en 
verslaafden. Dit werk wordt financieel ondersteund door diverse 
kerken. 
We lopen verder door de alom bekende Jordaan waar we ook even 
zullen stoppen bij het Karthuizer- of Weduwenhofje. Om ca. 15.30 
hopen we bij onze eindbestemming te zijn, het Leidseplein. Hier 
kunnen we ergens nog wat drinken.  
De kosten van deze wandeling bedragen € 10,00 en dat is voor de 
gezamenlijke lunch in de Nassaukerk. Wilt u dat bedrag van te voren 
betalen, bv. tijdens de koffie. 
Aanmelden kan tot 2 oktober bij Ed en Adrie Honingh, telefoon 020-

4033243 of via e-mail:  edenadrie@hetnet.nl. Ons mobielnummer: 06-
12237357 (alleen bereikbaar op de wandeldag)                  

FIETSEN OP ZEE 
Marten Horjus komt voorlezen uit zijn pelgrimsdagboek 

Naar Santiago, op bedevaart. Een wekenlange tocht per fiets. Je bent 
57 jaar, de leeftijd waarop je vader stierf. Die vader kom je onderweg 
tegen, en je moeder ook en jezelf. Het gaat over liefde en God, dood 
en hemel. Er komt steeds meer naar boven. Niet zonder 
pijn ook. Gaandeweg groeit er een nieuwe verstandhouding. 
En voor jezelf verandert het leven van karakter. Kijk maar naar de 
titel(!) van dit recent in boekvorm uitgekomen reisverslag. 
Marten Horjus, de schrijver, komt uit zijn boek voorlezen. Ongetwijfeld 
staat hij open voor opmerkingen en vragen van het publiek. 
Dinsdag 11 oktober De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 Mo’dam.   

Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.      

 

PILATESPILATESPILATESPILATES 

Heb je last van je rug en wil je je spieren daarom beter trainen?  
PILATES werkt. Een sterkere core helpt je erbij. Wil je wat leniger 
worden? PILATES werkt. Dus kom maar op met die stramme spieren. 
Heb je genoeg van die slappe buikspieren? PILATES werkt. Je buik zal 
veranderen. Wil je fitter worden? PILATES werkt. Je zal het voelen. Er 
is een extra les bijgekomen, dus er is nog plek! Bel snel voor een gratis 
proefles naar 0611395952. 

 

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  

 

JAS KWIJT 

Onze dochter van 4 is in de eerste schoolweek haar zomerjas 
kwijtgeraakt. Wie heeft ‘em gezien? Het is een jas van het merk GAP, 
maat 110, wit met een capuchon en met een all-over print van roze en 
groen/gele vogeltjes. Gevonden? Bel dan graag 06 - 2424 6848. 

 

Film / Foto studio aangeboden 

Ruimte nodig voor een foto, of film-shoot met Green Screen 10m x 8m 
x 4m ? Graag informeren wij u over de mogelijkheden van onze 
studio’s (3 x 200 m2) in de voormalige Vleeshal aan de Hellingweg 24, 
Broek in Waterland. Tevens ruimte beschikbaar voor workshops, 
presentaties en/of exposities. contact: studio@tungsten.nl 
Colette 06 53 615 815 
 

LOOPCURSUS Broek in Waterland 
Zondag  9 oktober om 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. 
9 trainingen van 1,5 uur (voorlopig zondag 23 oktober niet, i.v.m. 
herfstvakantie) op zondagochtend  om 10.00 uur bij Fitness Rob de 
Baat, 

 

Broek in Waterland voor € 100,00  voor nieuwkomers (excl. 
trainingsschema) €  90,00 voor deelnemers aan eerdere cursussen 
(excl. trainingsschema) Info en aanmelding: www.aves-coaching.nl of 
06-10859958 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Maarten Lof, oud 99 jaar, w.v. Neeltje Pauws 
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