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AGENDA 

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 ze kunnen niet om ons heen 
28okt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28/29okt Neeltje Pater: “Overstromend water” in Broeker Kerk 
29okt OUD PAPIER Havenrakkers 
29okt Fanfare Zuiderwoude en Waterlandse Harmonie: Halloween 
30okt Catharina Stichting: Waterland en de windstreken 
30okt Fanfare Zuiderwoude en Waterlandse Harmonie: Halloween 
30okt Broeker Kerk: Oecumenische dienst: Groen geloven 
  2nov DRAAI 33: Ontdek je drijfveren: Wendeline de Bouter 
 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 
 4nov DRAAI 33 Filmhuis 

 
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  
      

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. 

 
BEDANKT 

Ik bedank jullie allemaal voor de aandacht die jullie aan me hebben 
besteed en de vele kaartjes die jullie me stuurden. Fred Verhoef. 

 
HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK 

Eindelijk op de website www.oudbroek.nl. 
De powerpoint presentatie van Henk de Gier en Johan Oskam: 

Het boerenleven zoals het vroeger was in Broek in Waterland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Zuiderwoude. Opgeven: G. Oudhuis 06-20989898 
 

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  

 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 25 oktober, 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 
Opgeven kan t/m 21 oktober  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 21 oktober 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op de lijst en u bent verhinderd, 

dan dient u zich af te melden 
 

NEELTJE PATER PRESENTEERT THEATERVOORSTELLING  
‘OVERSTROMEND WATER’ 

WAT DOE JIJ ALS JE ECHT IN NOOD ZIT? 
Een multimediale voorstelling waarbij niemand het droog houdt. 

Stel je eens voor. Je huis is weggespoeld, je dorp overstroomd, je vee 
verdronken. Het water staat je letterlijk tot de lippen en je doet er alles 
aan om zo snel mogelijk een veilig onderkomen te zoeken.  
En dan? Hoe ga je met 400 andere slachtoffers overleven op 1 klein 
flesje water en een oude krentenbol? 
Safe house 

“Een ramp brengt het beste én het slechtste in mensen naar boven” 
stelt creatief directeur van theaterstichting Neeltje Pater, Evert-Jan de 
Jong. “En wij willen je met al je zintuigen laten ervaren wat het met jóu 
zou doen. Hoe dat precies gaat gebeuren moet geheim blijven, anders 
is de beleving bij voorbaat verpest, maar dat het een spektakel wordt is 
zeker. Ik geniet nu al van de gezichten als we straks los gaan” 
verheugt De Jong zich zichtbaar. Of er écht gevaar dreigt wil De Jong 
niet zeggen, maar aangezien er op posters, billboards en flyers een 
stemmig verlicht ‘safe house’ staat, gaan we ervan uit dat we de avond 
zullen overleven.  
Een tipje van de sluier dan? “Er is behalve angst en paniek ook ruimte 
voor muziek, humor en ontroering” zegt De Jong. “Er zijn oude en 
nieuwe Broekers bij betrokken en meer zeg ik niet.” Zelf komen kijken 
dus op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016 
Kaartverkoop 

Kaarten à € 25,- verkrijgbaar via www.neeltjepater.nl en bij Eetwinkel 
Jesse en Pels; Dresscode: regenjas en -laarzen (geen zorgen, je haar 
blijft droog ;-); Leeftijd: vanaf 12 jaar 
Start locatie: Kerk Broek in Waterland, verzamelen tussen 19.30-20.00 
uur (om 20.00 sluiten de deuren) Einde: 22.30 uur 
Borrelen & muziek: tot 01.00 uur 
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FANFARE ZUIDERWOUDE 

Spannende Halloween kinderconcerten in 
Zuiderwoude en Zunderdorp. 

Al jaren traditie in Zuiderwoude een Halloweenconcert van blazers en 
slagwerkers voor en door kinderen! 
De opleidingsorkesten van het Fanfarecorps Zuiderwoude en de 
Waterlandse Harmonie uit Ransdorp werken opnieuw samen om er 
een extreem griezelige avond van te maken.  
Dat kun je horen aan de muziek, je kunt het zien aan de bloedstollende 
outfits van het orkest en voel je daar in het donker misschien iets in je 
gezicht kleven en kriebelen? Zijn dat spinnenwebben? Vliegt er een 
vleermuis door de zaal? Buiten is het donker, maar binnen wordt het 
monsterachtig gezellig in het dorpshuis van Zuiderwoude en 
Stadshoeve van Zunderdorp. Met spoken, heksen, 
monster, met muziek en verhalen!  
Durf jij naar dit concert te komen? Ook jij mag je heel griezelig 
aankleden!! 
Het samengestelde orkest speelt onder leiding van Thomas Geerts de 
meest thrillerachtige muziek die ze in huis hebben. 
Vrijdag 28 oktober Dorpshuis in Zuiderwoude om 19.30 uur. 
Zondag 30 oktober Stadshoeve te Zunderdorp om 16.30 uur. 

De toegang is op beide locaties gratis. 
 

OECUMENISCHE DIENST 
Viering voor iedereen 

Zondag 30 oktober a.s. 10.00 uur oecumenische viering  in de 

Broeker Kerk. Voorganger ds Martien Pettinga, muzikale medewerking 
van de Cantorij o.l.v. Ike Rebel.  

Thema van de viering: Groen geloven. 

Geïnspireerd door het thema in de encycliek van paus Franciscus over 
de zorg voor onze naasten en onze leefomgeving willen wij met elkaar  
nadenken over onze eigen bijdrage hierin.  
U bent hartelijk welkom. Raad van Kerken Broek in Waterland 

 

KERKPLEIN 
DE TIJD SLAAT OP HOL 

Over de Apocalyps in chaotische tijden. 

Een beest uit de afgrond, een draak met zeven koppen, een pas 
bevallen vrouw vlucht naar de woestijn, een troon omgeven door 
hoogspanning, het Lam met een boekrol, de massa die zich mee laat 
slepen in hysterie, op een wolk komt iemand aanzeilen met in zijn hand 
een sikkel, de strijd tussen Satan en de goede God, de Dies Irae,  de 
zee laat haar doden los, getallen, een woeste galop van vier  
mythische ruiters, het einde van de oude wereld: het laatste Bijbelboek, 
bizar, rauw, het genre van de apocalyptiek. 
Populair in chaotische tijden, gekaapt door gods-dienstige fantasten, 
alsof men weten kan hoe de geschiedenis zal lopen. Terugkerend 
thema in de kunsten (Coppola, Vatsnetsov, Dürer, Martin enz.) en 
tegenwoordig in games.  
Eugène Baljet, van professie Bijbeluitlegger, maakt u wegwijs in het 
laatste Bijbelboek, en de apocalyptische denkwijze. Daarbij is er alle 
gelegenheid voor vragen en gesprek.   
Dinsdag 25 oktober De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 M’dam.   
Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
     

ZE KUNNEN NIET OM ONS HEEN 
Filmavond 

Een film spelend in Amsterdam, gebaseerd op een roman van Thomas 
Roosenboom. Er zijn plannen om een hotel te bouwen tegenover het 
Centraal Station. De vioolbouwer Walter Vedder denkt dat ze niet om 
hen heen kunnen. Hij weigert zich uit te laten kopen en heeft grootste 
plannen. Ook zijn neef, de apotheker Christiaan Anijs, in Hoogeveen is 
bij deze plannen betrokken. Waar een verlangen naar erkenning, om 
publiek te worden toe kan leiden. 
Donderdag 27 oktober De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 

20.00 uur.(!) Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 

ONTDEK JE DRIJFVEREN 
Lezing op woensdag 2 november 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: DRAAI 33, 
1151 CD Broek in Waterland. Kosten: € 20 (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname d.m.v. een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

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" 
 

 
 
 
 

 
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  

 

GEMEENTE WATERLAND PLAATST BLADKORVEN 
IN BROEK IN WATERLAND  

De herfst is in aantocht en dat geeft weer veel blad in de straten en in 
de tuinen van de gemeente Waterland en dat kan voor overlast zorgen. 
Bij wijze van proef worden er in  oktober op diverse locaties (12)  in 

Broek in Waterland bladkorven geplaatst om het afgevallen blad van de 
bomen en tuin en snoeiafval te verzamelen.  De bladkorven staan op 
de volgende  locaties:  
Leeteinde, Kerkplein, De Erven, Oosteinde, Nieuwland, Dorpstraat, 
Parralelweg, Hageweer, Veenderijgouw, De Draai, Hellingweg en 
Molengouw 

De bladkorven worden aan het begin van de herfst geplaatst. De 
definitieve datum van de plaatsing is afhankelijk van het tijdstip waarop 
het blad begint te vallen. De gemeente bepaalt wanneer het nodig is 
om de bladkorven te plaatsen en te verwijderen. 

Wat mag er in de korf? 
U mag het bladafval en klein snoeiafval uit uw eigen tuin ook in de korf 
doen. Snijdt of knipt u het snoeiafval wel even klein? Openbaar 
bladafval wordt tijdens reguliere veegrondes opgeruimd en in de korf 
verzameld. In de weken met de meeste bladoverlast zijn er extra 
veegrondes. Natuurlijk worden de bladkorven regelmatig door ons 
geleegd!" 

BEWEGEN OP MAAT VOOR IEDEREEN 
SPORTEN MET CEES 

organiseert vele nieuwe sportieve activiteiten voor volwassenen en 
senioren. Er zijn genoeg mogelijkheden om lekker te bewegen: 
SPORTIEF WANDELEN Wandelen is voor veel mensen een 

eenvoudige manier om te ontspannen en tegelijkertijd gesprekken te 
voeren. Bij sportief wandelen loop je in een tempo rond de 5 tot 7 km. 
per uur, waarbij je ondertussen ook oefeningen doet. Start dinsdag 25 
oktober van 09.30 tot 10.30 vanaf De Draai 33 in Broek in 
Waterland. Aansluitend is er de mogelijk om gezamenlijk een kopje 

koffie te drinken   
FIT,FUN & RUN Een leuke combinatie van hardlopen en 

krachtoefeningen. Sport je momenteel niet, val je al na enkele weken 
uit vanwege blessures of heb je juist een droom om een specifiek 
running event te volbrengen?  Start vanaf heden op de 
donderdagavond van 19.30 tot 20.30 vanaf ingang SDOB.  
55-FIT Wekelijks op een verantwoorde en gezellig manier uw kracht en 

conditie verbeteren. De inspanningen zijn op maat gemaakt voor elk 
niveau, waarbij een goede warming-up, grondoefeningen, een spel en 
een cooling-down niet mogen ontbreken.  
Start donderdag 27 oktober van 15.30 tot 16.30 in de gymzaal de 
Havenrakkers.  
SKI-GYM wordt aangeboden als goede voorbereiding op de 

wintersport. Je traint juist de spieren waarvan veel wordt gevraagd 
tijdens de wintersportweek, zodat je straks soepel de berg afgaat en 
minder kans op blessures hebt. Start woensdag 2 november van 
20.45 – 21.45 in gymzaal de Havenrakkers.  
Meer informatie via www.sportenmetcees.nl, 06-54326944 of 
ceesvanolffen@hotmail.com.  

GITAARLES 

Gitaardocent met ruime ervaring heeft nog plaats voor leerlingen. Jong 
en oud zijn welkom om zowel elektrisch als akoestisch gitaar te leren 
spelen. Dit kan privé of in groepsverband.  Wij zullen in de avonduren  
v.a. 18.00  les gaan geven in OBS De Havenrakkers. 
Contact: muziekschooldeschatjes@gmail.com. Tel:06-26780209 

 

GEZOCHT COLLECTANTEN voor MS COLLECTE 

Op maandag 21 november gaat de MS collecte weer van start. Het is 
een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het 
vroeg donker is en het flink kan regenen, langs de deuren te gaan. 
Desalniettemin vragen wij u om zich op te geven als collectant. U 

kunt zich in Broek in Waterland aanmelden bij K. Kamerbeek, tel.020 
403 1660 of mail katja.kamerbeek@gmail.com. 

 

OPBRENGST ACTIES BROEKER KERK 

Het onderhoudsfonds voor de Broeker Kerk is een zeer noodzakelijk 
fonds. Het probeert ervoor te zorgen dat de kerk er van buiten en van 
binnen goed uitziet. Vrijwilligers organiseren jaarlijks 3 grote 
evenementen. De opbrengst van deze evenementen bedraagt voor 
2016: 
Rommelmarkt in april: € 6400,- 
Kramen en terras op de markt in de Broeker Feestweek € 2950 
Kerk Open van Koningsdag t/m september € 7700,-. 
Het totaal komt uit op: € 17.050. Niet genoeg voor het onderhoud. 

 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Joke Miedema, oud 76 jaar 
Elizabeth Cornelia van Meurs, oud 92 jaar, w.v. C.J. de Boer 
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