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AGENDA 

27nov OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
27nov DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
27nov DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
27nov KERKPLEIN: Film 
28nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28nov Suyderwou’s Historie Jaarvergadering 
29nov Broeker kerk: Inzameling voor voedselbank 
  1dec Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  4dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  4dec DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
  4dec DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
  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 
11dec DRAAI 33 Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
12t/m14dec KDS Kleindiertentoonstelling 
13dec Broeker Kerk Hobbybeurs in kerstsfeer 
14dec Catharina Stichting Zuiderwoude: Violistentweeling 
14dec Broeker kerk Kamerorkest En Suite 
17dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
18dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
18dec DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
18dec DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
19dec St.DOB in DRAAI 33: Kerst bingo 
19dec Fanfare Zuiderwoude Kerstconcert Broeker kerk 
20dec OUD PAPIER Havenrakkers 
20dec Broeker Kerk Kinderkerstfeest 
21dec Gemengd Koor Broek in Waterland Kerstconcert 
23dec St.DOB: Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
   1jan Catharinastichting Nieuwjaarsconcert 
   5jan Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
   8jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
   8jan Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 

 

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. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vaste 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 

 
SCHOENMAATJES GEZOCHT VOOR EDUKANS ! 

De dozen moeten uiterlijk 30 november ingeleverd zijn bij  

Annie de Ruiter-van Veen (tel.: 4031635), Marion Rem (tel.: 4031735), 
Tjitske Veurink (06-22305836) of Tatia Engelbert (4033530) of 
zondagochtend in de kerk. 

Bij voorbaat dank! 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 11 december, de tweede donderdag 

van de maand, in DRAAI 33, om 12.00 uur. 
Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd door Jesse Groente 
en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op bij ons Servicepunt 0299-
650480. Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te 

melden. 
HOBBYBEURS in KERSTSFEER 

Op Zaterdag 13 december is er weer een Hobbybeurs in kerstsfeer 

in de Kerk van Broek in Waterland. Het begint om 10.00 uur tot 16.00 
uur. Entree gratis. 

 
KAMERORKEST EN SUITE 

Zondag 14 december om 15.30 uur in de Broeker Kerk 
Joodse Muziek rondom Klezmer 

Marten Boeken, dirigent; Jaap Franken, cello; Ilse Gabel, sopraan;  
Marion Hofer, alt; Jacques Visser, tenor. 
Kol Nidrei voor cello en orkest van Max Bruch  
Nocturne voor cello en orkest van Tsjaikovsky  
Delen uit de liederencyclus "Uit de Joodse Volkspoëzie", Sjostakovitsj  
Klezmer: Beim Rebn En Suite, Russishe Sher, Lebedig un freilach arr. 
Marten Boeken én Klezmer voor blazers. 
Entree: volwassenen € 12,50 (incl. koffie)  
kinderen tot 12 gratis en tot 18 € 5,00 
Reserveren 06-42863907 of www.kamerorkest-en-suite.nl 
 

Fiets weg ??? 

Na afloop van de St. Maarten bijeenkomst ( 11 november) 
is voor de kerk een fiets blijven staan. Na een week is deze  
door mij in de toren gezet. Ophalen ??  0612032845 – Kees Oud. 
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SAMEN ZINGEN  rond de  KERST in BROEK   
Iedereen is welkom bij deze muzikale ontmoeting in kerstsfeer! 

We zetten de traditie voort. Dit jaar bundelen we nog meer muzikale en 
creatieve krachten in ons dorp. Samen gaan we  al zingend de kersttijd 
in. Voorzanger is  Klaas Valk. Lisette Thooft spreekt. Annet  de Gier en 
Corrien van Dam spelen op dwarsfluit en piano. Bartje Hillen en Ike 
Rebel laten piano en orgel klinken. Alle koren uit Broek en één uit 
Zuiderwoude laten hun eigen kerstkeuze horen en natuurlijk zingen ze 
samen met u de parels van vertrouwde kerstliederen. Het 
Broekerhavenkoor en het Gemengd Koor, de Cantorij, Cappella Broeck 
en Nootweer … ze doen allemaal mee. We nodigen iedereen uit om 
óók mee te doen: samen zingen én luisteren naar kerstmuziek. Na 
afloop is er koffie, thee , wijn  én tijd … om elkaar te spreken en te 
ontmoeten. Er is een collecte voor de onkosten van de avond. 
Nieuwkomers  in Broek: laat je op 17 december om 20.00 uur 

verrassen in je eigen dorp. En ook allen uit de wijde omgeving:   
VAN  HARTE  WELKOM! 

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Vrijdagavond 19 december en zondagmiddag 21 december 

a.s.  organiseren het Fanfarecorps Zuiderwoude en het Volendams 
Vocaal Ensemble een gezamenlijk kerstconcert.  

De dirigenten Thomas Geerts en Marli Durger hebben in overleg een 
mooi programma voor u samengesteld.  
Het Fanfarecorps en koor zullen samen, maar ook ieder apart, 
verschillende muziekstijlen ten gehore brengen, van een prachtig 
koraal tot muziek met volop kerst-swing.  
Het concert van 19 december 2014 vindt plaats in de kerk te Broek in 

Waterland ( adres; Kerkplein 13 1151 AH )  
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur .  
Het concert van 21 december 2014 vindt plaats in de Magdalena 
Parochie in Wormer ( adres; Dorpsstraat 351 1531 HJ )  
Aanvang 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur  
Kaarten voor Broek in Waterland zijn verkrijgbaar bij Cor Knip tel. 020 
4031989. Kaarten voor Wormer zijn te bestellen bij Cor Knip tel. 020 
4031989 deze liggen dan in de Wormer voor u klaar.  
Bekijk voor informatie ook onze website: 
www.fanfarecorpszuiderwoude.nl  

 
KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN  

IN BROEK IN WATERLAND 
Op zaterdag 20 december a.s. om 19.00 uur willen wij samen met de 

kinderen van Broek in Waterland e.o. weer het kerstfeest vieren. De 
deuren van de dan prachtig versierde kerk staan open voor alle 
kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en 
iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
De kinderen van de kindernevendienst van de kerk zullen samen een 
kerstspel opvoeren met als titel  “Een herder kijkt verder...". Wat zien 

ze in die donkere nacht in het veld bij de schapen, en wie komen ze 
allemaal tegen?? En waar gaan ze naar toe?? 
Natuurlijk zullen er veel liedjes worden gezongen en zal een 
kerstverhaal worden verteld. 
Het is al jaren een feestelijke viering waar veel kinderen bij aanwezig 
zijn. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om dit kerstfeest voor de 
kinderen samen met ons te vieren.  
Na afloop krijgen alle kinderen een kleurplaat mee naar huis. 
Collecte bij de uitgang.  

 
GYMVERENIGING SPARTA 

Heb je zin om te bewegen? 
Dat kan bij gymvereniging Sparta! 
Op donderdagavond van 19:00-20:00 uur jongens van 9 t/m 16 
                                  van 20:00-21:00 uur dames 
Op vrijdag van:  15:15 – 16:15 uur kinderen van groep 1 en 2 
                          16:30 -17:30 kinderen van groep 3,4 en 5 
                          17:45 uur tot 18:45 uur meisjes van groep 6,7 en 8 
Je mag altijd langs komen voor een proefles. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Greet de Graaf 020-4033223 
of op de website: www.spartabroekinwaterland.nl 
 

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 bij de uitgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSUSSEN VOOR KINDEREN 
De Eigenwijz-club gaat het komend seizoen op zoek naar helden. 

Kinderen (5-8 jaar) die behulpzaam zijn, stoer, ergens heel goed in zijn, 
sterk of slim. Of dat juist graag allemaal zouden willen worden. We 
gaan tekenen, dansen, zingen, spelen, verhalen vertellen en knutselen. 
En ontdekken spelenderwijs wat ons boos, bang, blij of verdrietig 
maakt. 
Voor oudere kinderen (8-12 jaar) is er Rots en Water. Een cursus 

waarin ze leren dichter bij zichzelf te komen en daarmee dichter bij 
elkaar. Thema’s die op het programma staan: vertrouwen, 
concentratie, intuitie, grenzen, sterk staan. We gaan spelen, sporten, 
een houten plank doorslaan en vooral ook veel plezier maken.  
Nieuw in Broek is de basistraining Yoga voor jongens en meisjes 

vanaf 10 jaar. Bij deze training is het uitgangspunt een gezonde geest 
in een gezond lichaam. We gaan werken aan een sterk en soepel 
lichaam, ontspanning, wijsheid, concentratie en plezier. Nieuwsgierig? 
Bekijk ook eens het filmpje op de website. 
Start zaterdag 10 januari in de vml. Kosterij, Leeteinde 2. 
Angela de Rie (pedagoog) www.worldatyourfeet.nl  

06-51616234 / angeladerie@xs4all.nl  
 

Opvoeden wordt weer leuk met laagdrempelige hulp van  
Coaching Ouders uit Broek in Waterland. 

 Positief opvoeden volgens de method Triple P biedt effectieve tips en 

hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Uitgangspunt van het Triple P 
programma is dat er niet een manier de beste is om kinderen op te 
voeden of om een goede ouder te zijn. Het is aan jou als ouder om te 
beslissen welke waarden en normen je belangrijk vindt.  
Jij bepaalt zelf hoe je invulling geeft aan het ouderschap.  
Dit is het uitgangspunt van het werken met de Triple P methode. 
Voor deze coaching bestaat geen wachtlijst en er is geen verwijzing 
nodig. Ik heb jarenlange ervaring in de pleegzorg, gehandicapten-en 
jeugdzorg. Van diagnose tot begeleiding. Altijd gericht op de 
mogelijkheden van het kind en de ouder. Ik ben gecertificeerd als Triple 
P coach voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar,  
Ga voor meer informatie over coachingouders en over mij naar: 
www.coachingouders.nl Heleen Mooren / Broek in Waterland 

 
LEREN&ZO 

Zit je kind in groep 8 en is de CITO-toets komende januari erg 

spannend in verband met het definitieve schooladvies dat mede 
gebaseerd wordt op deze uitslag? Dan kun je met juf Jessica nog een 
aantal keer oefenen met de CITO-vraagstelling. Focus ligt op 
onderwerp rekenen. Woensdagen 3, 10 en 17 december, 7 en 14 

januari van 15.30 – 16.30 uur. Kosten € 29,50 per sessie.  
Ook voor groep 5-leerlingen start er een rekengroepje in januari 

2015 op de woensdagmiddag. Hiervoor zijn nog enkele plekken 
beschikbaar.  
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. 
  

FOTOBOEK DIRK en JANNY 
van € 26,50 nu voor € 25,00 

Afgelopen jaar sloot de winkel van Dirk en Janny. Roos 
Trommelen heeft dit vastgelegd in een uniek fotoboek.  

Dit fotoboek is te koop. Leuk voor jezelf maar ook als cadeau voor 
Sinterklaas of Kerst! Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen 
naar: mail@roostrommelen.nl  
Ook is het boek te koop in de winkel van Pels aan Havenrak 31.  
 

KARMAC BIBLIOTHEEK  
Openingstijden 

Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading 
kunt vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid 
aanwezige titels. En zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan 
kunt u die aanvragen. 
Meer info: www.karmacbibliotheek.nl  

E-mail: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 
Je kunt je ogen niet geloven, zoveel nieuwe titels in alle 

genres (een lezer). 
 

DIGICAFÉ 
Digicafé heeft koffie, thee en geduld voor U bij de uitleg van e-mail, 

internet en andere digihandigheden. Elke donderdagmiddag van 14:00 
uur tot 16:00 uur in DRAAI 33. Wilt u een ander helpen, ook u bent 
welkom. 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Agatha Porsius, oud 83 jaar, w.v. R.M. Tjemkes 
Sophia Stookebrand, oud 83 jaar 
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