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AGENDA 

13nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13nov Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
13nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
14nov SRV De Draai:Sjoelen 
15nov Het Broeker Huis Pubquiz 
15/16nov Catharina Stichting: Archeologische vondsten 
17t/m22nov MS Collecte  
19nov KERKPLEIN: Pieter pronk over Oude Zijds 100 
20nov OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
21nov SRV De Draai: Sinterklaaskienen 
22nov OUD PAPIER Havenrakkers  
22nov Sinterklaasintocht vanaf het HAVENRAK 
22nov Catharina Stichting Archeologiesch vondsten 
24nov Dorpsraad: Tunnel ja, Asfalt Nee  
25nov Samen eten in Het Broeker Huis  
25nov 6minutenwaterland: Herhalingscursus AED Burgers  
25nov Catharina Stichting: Catharina avond 
27nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
27nov KERKPLEIN: Film 
28nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28nov Suyderwou’s Historie Jaarvergadering  
29nov  Inzameling voor voedselbank 
  1dec Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  4dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  4dec Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  5dec SRV De Draai: Koersballen 
11dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11dec Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
12t/m14dec KDS Kleindiertentoonstelling 
14dec Catharina Stichting Zuiderwoude: Violistentweeling 
17dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
18dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
19dec St.DOB Kerst bingo 
20dec OUD PAPIER Havenrakkers  
21dec Gemengd Koor Broek in Waterland Kerstconcert 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
23dec Samen eten in Het Broeker Huis  
31dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 

 
BUURTZORG in WATERLAND 
Vandaag bellen, vandaag zorg! 

Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 
 

 
SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 

houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 
DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 

 
KERSTBOMEN 

Vanaf 6 december zijn er weer kerstbomen te koop bij   firma Wals en 
Schokker op het zuideinde 15, Tel 020 4033540.  

De bomen worden gratis thuis bezorgd. 
 

Voor 5 december Sinterklaas? Of je wil of niet met zwarte Piet! 
Info. mbeets@xs4all.nl  Tel 020 4033205 of 0629028775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
De tentoonstelling van ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN  

in Waterland (v.a. 11e eeuw) en schilderijen van FOPPE VAN DIJK in 
de Zuiderwouder kerk is wegens groot succes verlengd. 

Zaterdag 15 en zondag 16 november: 12 – 16 uur 
Zaterdag 22 november: 12 – 16 uur 

 
HERHALINGSCURSUS AED Burgers. 

De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 25 november 
2014 om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 25,00 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 

 
SCHOENMAATJES GEZOCHT VOOR EDUKANS ! 

Met de actie Schoenmaatjes van Edukans versieren en vullen kinderen 
in Nederland een schoenendoos. Daar doen ze schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed in voor een kind in een arm land. 
De schoenendozen gaan b.v. naar kinderen in  landen als Ghana, Irak 
en Kenia. Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel 
wil steunen kan informatie krijgen bij: 
Annie de Ruiter-van Veen (tel.: 4031635), Marion Rem (tel.: 4031735), 
Tjitske Veurink (06-22305836) of Tatia Engelbert (4033530). Ook kun 
je bij ons een informatiefolder met machtigingsformulier en sticker 
ophalen. 
De dozen moeten uiterlijk 30 november ingeleverd zijn bij één van 
bovenstaande personen of zondagochtend in de kerk. 

Bij voorbaat dank! 
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TUNNEL JA, ASFALT NEE 
Oproep bijeenkomst tunnel 24 november 19.30 uur 

De Dorpraad Broek in Waterland roept alle Broekers en 
ondertekenaars van de petitie: Tunnel Ja, meer asfalt nee om naar 
de voorlichtingsbijeenkomst te komen van de Stuurgroep 
Bereikbaarheid Waterland. De stuurgroep bestaat uit bestuurders 
van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de 
gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam 
stadsdeel Noord. De stuurgroep heeft op 3 september besloten dat 
er in het kader van Bereikbaarheid Waterland geen autotunnel 
gerealiseerd wordt. In de uitnodiging van de stuurgroep staat: ‘De 
bestuurders begrijpen dat deze boodschap niet bevredigend is en 
willen u daarom uitgebreid informeren over de redenen van de 
beslissing. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van 
vragen’.  De stuurgroep nodigt u uit voor een bijeenkomst hierover 
op maandag 24 november 2014 van 19.30 uur – 21.00 uur in de 
kerk van Broek in Waterland. Kerk open vanaf 19.15 uur. 

Per email aanmelden graag voor 11 november via 
bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl 

 
INZAMELING VOEDSELBANK 

Zaterdag 29 november in de Broekerkerk 
Helaas zijn er nog steeds veel mensen die van de voedselbank 
afhankelijk zijn. Daarom willen we met een vas te regelmaat in Broek in 
Waterland levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank. Bij de 
inzameling willen wij alle Broekers betrekken. 
U kunt uw bijdrage inleveren in de Broekerkerk op zaterdag 29 
november van 11.00 tot 13.00 uur  
Alles is bestemd voor de voedselbank Purmerend 
Douchespullen, tandpasta, blikken, potten, pasta’s, rijst, koffie, thee en 
andere houdbare verpakte artikelen zijn van harte welkom. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, geen 
verse waren en niets over de datum. 
De mensen van de voedselbank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
Diaconie en de Raad van kerken Broek in Waterland 

 
Hospice “in vrijheid”  Waterland zoekt vrijwilligers 

Het hospice “in vrijheid”  in Purmerend is een omgeving in huiselijke 
sfeer voor terminaal zieke mensen. Het hospice is gericht op de gehele 
regio Waterland. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en 
thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in het 
hospice. In het hospice zijn gedurende de hele dag en avond twee 
vrijwilligers aanwezig om de bewoner zorg en aandacht te bieden. 
U kunt als vrijwilliger in het hospice ondersteuning bieden aan mensen 
die het leven afsluiten. 
Bezoek de website www.hospice-in-vrijheid.nl of, als u meer wilt weten, 
neem contact met mij op. Bart van Miert (vrijwilliger) 0204033654 

 
Buurtbus Waterland zoekt nog meer vrijwilligers (v/m) 

Gemeente Waterland wil het openbaar vervoer in het buitengebied van 
Waterland verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van een 
buurtbus. Onderzocht is of een door vrijwilligers bestuurde buurtbus 
tussen de kernen in het gebied en de kernen aan de rand van het 
gebied kan worden ingezet.  
Tijdens een bijeenkomst is een werkgroep van vrijwilligers 
samengesteld, die actief verder gaat met de uitwerking van het 
buurtbusproject, waaronder het opzetten van de routes, de website en 
de dienstregeling. Kijk op www.waterland.nl/over-waterland/verkeer-en-
vervoer/openbaar-vervoer/  voor informatie. 

 
Goed gereedschap is het halve werk. 

Dat geldt ook voor het leven. 
Ik,Sylvia Pronk, gedragsspecialist/coach, wil met je meekijken welke 
gereedschappen jij nodig hebt om verder te komen. Naast 
opvoedingsondersteuning, is mijn expertise 'verlies' in de breedste zin 
van het woord. Ik begeleid ouders en kinderen bij rouw door overlijden 
van een dierbare maar ook werk ik met ouders en kinderen die in een 
echtscheiding zitten of hebben gezeten. Ook geef ik trainingen aan 
professionals als rechters, advocaten maatschappelijk werkers, 
docenten. Mijn praktijk zit in Broek in Waterland. Www.sylviapronk.nl 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 25 november, de 4
e
 dinsdag van de maand is er weer 

samen eten voor senioren vanaf 65 jaar. Wat u kunt verwachten? Een 
drankje, een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het 
aanmelden), een kopje koffie toe. Zaal open vanaf 16.45 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 tot 21 november.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 21 november 
Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te melden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUYDERWOU'S HISTORIE.  
Op vrijdag 28 november om 20.00 uur houdt Suyderwou's Historie 
haar jaarvergadering in het Dorpshuis te Zuiderwoude. Na de pauze 
vanaf 21.00 uur zal Dhr. Garrelt Bont uit Monnickendam een lezing met 
dia's verzorgen over de geschiedenis van zijn woonplaats. 
  

VACATURE: voorzitter SDOB 
Wij zijn op zoek naar een opvolger (M/V) voor onze gewaardeerde 
voorzitter Kees Swart, die in januari zijn functie definitief neerlegt.  
Van de nieuwe voorzitter verwachten we onder andere het volgende: 
affiniteit met alle geledingen binnen de vereniging (jeugd/ouders, 
senioren, veteranen, selectie, recreatie, ‘oude’ en ‘nieuwe’ Broekers). 
Besluitvaardig, doortastend, maar zoekt ook naar consensus en is 
communicatief sterk. Een voetbalhart (en minimaal een ‘hart voor de 
sport’) is  een pré, net als bestuurlijke/leidinggevende ervaring. 
Woonachtig in (de omgeving van) Broek in Waterland. Voor wie het 
nog niet wist: bij onze dorpsclub SDOB staat een plezierige sfeer 
voorop, en vinden we sportiviteit en respect zeer belangrijk. 
Voor meer informatie (en de complete profielschets) kunt u bellen of 
mailen naar Dick Kaars: 020-403 3021 / kaars@xs4all.nl of Hillebrand 
Kuypers: 06-49875716 / h_kuypers@hotmail.com. Ook als u iemand 
kent die volgens u geschikt is, dan horen we het graag! 

 
KERKPLEIN 

OUDEZIJDS 100 
Verhalen uit een christelijke gemeenschap op de Wallen van A ’dam. 
Op woensdag 19 november komt Pieter Pronk met boeiende verhalen. 
Over Oude Zijds 100. Daar vormen mensen uit alle hoeken van de 
samenleving met elkaar de “Communitaire Gemeenschap Oudezijds 
100.” Een gemeenschap met spirit. In de binnenstad van Amsterdam 
proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus 
present te stellen. Hoe ze dat doen? Onder andere zo: Oudezijds 100 
biedt concrete hulp door inloop, door maatschappelijke opvang, 
begeleid wonen, medisch-maatschappelijke werk en ook dit: medische 
zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als 
een groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 
Verhalen dus, en de beamer als hulpmiddel, want het oog wil ook wat. 
Lutherse Kerk, Zuideinde 39, M’dam; Tijd: 20.30-22.00 uur. Kerk open 
vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 

IS DIT HET LEVEN DAT IK WIL? 
Drama van een boerenzoon 

Jeroen Willem speelde de hoofdrol in deze film. Zijn laatste, zo bleek 
toen hij op 50-jarige leeftijd plotseling stierf.  Helmer, een 
alleenstaande boer van midden vijftig, leidt een geïsoleerd leven met 
zijn oude en gebrekkige vader. Door de ziekte van zijn vader komt hij 
tot het besef komt dat hij nooit het leven heeft geleid zoals hij dat zelf 
zou willen. Op een dag besluit Helmer het woonhuis op te gaan 
knappen. Hij bestelt een modern tweepersoonsbed en verhuist zijn 
bedlegerige vader naar boven, zodat hij niet langer naar diens wil hoeft 
te leven. Als er dan ook nog een jonge knecht op de boerderij komt 
werken, lijkt Helmers leven eindelijk in beweging te komen. Een film die 
speelt in Waterland. 
Donderdag 27 nov.;20.15 uur in De Bolder, ’t Spil 1.  
Toegang gratis, collectebus b ij de uitgang. 

 
EXTRA LESSEN VOOR JE KIND? 
LEREN&ZO (nu ook) IN BROEK 

Heeft je kind naast school extra hulp nodig bij taal of rekenen? Blijft het 
lezen achter en wil je daar iets aan doen?  
Dan kan vanaf nu in Broek in Waterland! Leerpraktijk LEREN&ZO biedt 
individuele en groepslessen (maximaal 4 leerlingen) aan. Professionele 
gediplomeerde leerkrachten: Jessica Vermeulen (voorheen juf op de 
Havenrakkers) en Stefanie Ordeman (specialisatie in leerproblemen). 
Individuele lessen: € 50 per uur, groepslessen € 29,50 per uur. Er zijn 
nog enkele plekken in rekengroepje voor groep 8-leerlingen op 
woensdagmiddag. Ook kun je je nog aanmelden voor een rekengroep 
voor groep 6-leerlingen. Maar lezen- en taalvragen zijn ook welkom! 
Meer informatie? Bel Marianne de Bruijn (020 -  774 1786 / 06 – 110 
120 76) of mail naar info@leren-zo.nl. website: www.leren-zo.nl 

 
DONATIEKAARTEN 

Slechts één keer per jaar vraagt De Broeker Gemeenschap een 
bijdrage voor het kunnen blijven organiseren van haar activiteiten: 
• Kerstboomverbranding • Koninginnedag + 5 mei om de 5 jaar • 4 
mei herdenking • Feestweek • Kermis • Intocht Sinterklaas • Druk- 
en bezorgkosten van ‘De Broeker Gemeenschap’ 
Voor al deze activiteiten hebben wij uw financiële steun hard nodig. 
Daarom kunt u in de loop van de komende weken weer iemand van 
een vereniging aan de deur verwachten met de donatiekaart van de 
stichting De Broeker Gemeenschap. Wij vragen een bijdrage van  
€ 5.00, meer mag ook. 
Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw financiële bijdrage. 
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