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AGENDA 

23dec St.DOB: Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  1jan Catharinastichting Nieuwjaarsconcert in Zuiderwouder kerk 
  2jan SRV De Draai: Samen Koersballen 
  4jan Het Broeker Huis: Nieuwjaarsborrel 15.30 -17.30 uur 
  5jan Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  8jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  8jan WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
  8jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
  8jan Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  8jan DRAAI 33 Spiritueel café: De toekomst zonnig inzien. 
  9jan SRV De Draai: Sjoelen 
10jan Kerstboomverbranding 
11jan BBC: Hoekstra&van Eck bridgedrive 
15jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
15jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
15jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
16jan SRV De Draai: Kienen 
22jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
22jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
22jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
23jan SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
24jan OUD PAPIER Havenrakkers 
27jan St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

29jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
29jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
29jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
30jan SRV De Draai: Geen activiteiten 
 5feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 5feb DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
 5feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 5feb DRAAI 33: Spiritueel Café 
 5feb Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6feb SRV De Draai: Samen Koersbal 
12feb WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 

 
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! 

Deze keer op 8 januari 2015. 
 

REDACTIEADRES DE BROEKER GEMEENSCHAP 
redactie@debroekergemeenschap.nl 

willen jullie voortaan altijd dit adres gebruiken!!!! 
 
 

SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADITIONEEL NIEUWJAARSCONCERT 

 J.S. Bach op één instrument. 
Carla Leurs, (viool) speelt een partita en een sonate van Joh. Seb. 

Bach op een viool uit 1808. Het is een Nicholas Lupot, ook wel de 
Stradivarius van Frankrijk genoemd, haar uitgeleend door het NMF 
(Nationale Muziekinstrumenten Fonds).  
De afgelopen drie jaar waren de cellosuites van J.S. Bach, gespeeld 
door Mick Stirling en  Pieter Wispelwey, te beluisteren, nu een overstap 
naar de viool. 
Carla Leurs groeide op in Monnickendam en heeft les gehad van de 
vermaarde muziekpedagoog Coosje Wijzenbeek. Daarna volgde ze 
opleidingen in het buitenland. Op dit moment is zij concertmeester van 
het Nederlands Symfonieorkest. Zij is vele malen onderscheiden en er 
is ook een concours naar haar vernoemd: het Carla Leurs Concours, 
ingesteld door de Rotaryclub Purmerend i.s.m. Muziekschool 
Waterland waar zij op haar zesde jaar haar eerste lessen kreeg. Het 
concours is bedoeld om jonge musici uit regio Waterland te stimuleren 
hun talenten tot ontwikkeling te brengen.  

Op 1 januari kunt u dit toptalent van Waterlandse bodem beluisteren.  
Donderdag 1 januari 2015, Kerk Zuiderwoude, 16:00 uur, toegang 
€ 10,-. Kaarten t/m 30 december reserveren: 
jeanneklein@planet.nl, met vermelding van naam en adres. U 
ontvangt een bevestigingsmail. 

 

HET BROEKER HUIS 
Nieuwjaarsborrel voor alle Broekers! 

Zondag 4 januari 2015 van 15.30 – 17.30 uur 

Onder het genot van een borrel en een hapje is er gelegenheid elkaar 
het beste voor 2015 te wensen. Wij zien u graag in Het Broeker 
Huis!  Bestuur en pachters van Het Broeker Huis 

 
WONEN PLUS 

De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 
organiseren wij op donderdag 8 januari, 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. 
 

SPIRITUEEL CAFE 
De toekomst zonnig inzien, hoe doe je dat? 

Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Reden tot vreugde of reden tot zorg? 
Kun je optimistisch blijven terwijl er in de wereld zoveel naars gebeurt, 
zonder je ogen te sluiten en wereldvreemd te worden? 
Lisette Thooft houdt een korte inleiding, daarna gaan we over dit 
onderwerp met elkaar in gesprek.  
Een ‘ouderwets’ Spiritueel Café waarin je je zegje kunt doen, en kunt 
delen met anderen! 
Donderdagavond 8 januari in de DRAAI 33, Broek in Waterland. 

Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 7,50 incl. koffie, thee en koekjes. 

 
VOLLEYBALGROEP 

De Volleybalgroep is op zoek naar nieuwe spelers. We spelen 

gemengd, zowel in leeftijd, geslacht als niveau. Meisjes en jongens, 
mannen en vrouwen van 15 - ± 75 jaar kom eens de sfeer proeven op 
vrijdag van 20.00 - 21.30 uur in de Gymzaal van de Havenrakkers aan 
het Nieuwland. Er wordt heel wat afgelachen maar ook fanatiek 
gespeeld, iedereen wil winnen. Info: Ferry den Os  ferry08@xsall.nl.  
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KARMAC BIBLIOTHEEK BROEK in WATERLAND 
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 

In verband met de feestdagen heeft Karmacbibliotheek de volgende 
openingstijden: 
- Woensdag 24 december: 15.00 - 17.00 uur. 
- Zaterdag 27 december: gesloten. 
- Woensdag 31 december: 15.00 - 17.00 uur. 
Doordat de bibliotheek zaterdag 27 december gesloten is, zult u een 

extra openingsdag de tijd krijgen om uw boeken in te leveren. 
Het team van Karmac Bibliotheek wenst u alvast fijne feestdagen. 
www.karmacbibliotheek.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOEKSTRA & VAN ECK BRIDGEDRIVE 

zondagmiddag 11 januari,  

in Het Broeker Huis, Leeteinde 16, zaal open 12.30 uur, start 13.30 
uur. De  kosten bedragen € 10,- per paar en worden aan de zaal 
betaald. Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars. Hoofdprijs: 
dinerbonnen t.w. € 80,--.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com.  

Geen email? Dan telefonisch opgeven bij Hennie van Velzen (020 403 
1928 of Leo v.d. Voort 020 403 3368. Vol is vol!! En aan de zaal is er 
geen gelegenheid meer om in te schrijven. 

Na de drive kunt u in Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken open 
vanaf 18.00 uur, vooraf reserveren: 020 403 1314. Voor het menu: 
www.broekerhuis@.nl. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html.  

De Broeker Bridgeclub (BBC) bestaat dit jaar 65 jaar. 
 

OUD BROEK 
In tegenstelling tot wat in de laatste oudbroek.nl vermeld staat over 

plaatsing van alle aanwezige Broeker Gemeenschappen op de site 
www.oudbroek.nl , is dit nog niet het geval. De collectiebeheerder heeft 
zich verkeken op de hoeveelheid werk en dus tijd dat kost. 
Als het zover is, melden we dat via de Broeker Gemeenschap. 
Vanaf 1962 zijn ze compleet. Mocht u nog Broeker Gemeenschappen 
in uw bezit hebben van daarvoor, dan willen wij die graag even van u 
lenen om te scannen. 
  

S.R.V. DE DRAAI 

De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in DRAAI 33 de 
volgende activiteiten: Elke maandag biljarten voor dames van 9.30-
11.30 uur en biljarten voor heren van 13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend programma met 
sjoelen, kienen, rummicub en klaverjassen en koersballen te vinden in 
de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
Kom eens langs om de sfeer te proeven en mee te doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOETREFLEXZONEMASSAGEMASSAGEMASSAGE 

Met de drukke feestdagen voor de deur bent u in het nieuwe jaar vast 
toe aan een zeer ontspannende voetreflexzonemassage.  
Wat is voetreflextherapie eigenlijk? Deze therapie gaat ervan uit dat 
ons hele lichaam weerspiegeld wordt in de voet. Door deze zones te 
masseren kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.  
U kunt bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, 
last van spieren of gewrichten (bv tenniselleboog, herniaklachten, 
artrose), depressieve gevoelens, hormonale klachten zoals de 
overgang, menstruatieproblemen of puberstress, luchtwegproblemen, 
en tal van andere klachten. Aangezien ik opgeleid ben volgens de 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) masseer ik ook de 
meridianen met de daarop gelegen acupuntuurpunten. Het lichaam is 
één geheel met de geest. Emoties en stress zorgen ongemerkt voor 
fysieke klachten.  
Heeft u geen klachten? Houd uw lichaam dan klachtenvrij en kom 
genieten van een zeer ontspannende voetreflexmassage. Een 
voetreflexmassage is als een onderhoudsbeurt voor uw lichaam en 
werkt preventief. De bloedsomloop wordt gestimuleerd, de 
energiedoorstroming bevorderd en het werkt reinigend.   
Is uw interesse gewekt? Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie 
naar 0611395952 of carolmoves@hotmail.nl. Direct een afspraak 
maken kan natuurlijk ook! 

 
ACCORDEON Play In bij ASANEO 

Op zaterdag 14 februari organiseert Asaneo van 10:00-17:00 uur 
een Play In dag voor accordeonisten van beginners tot ver gevorderd 

in De Wije Ilp in Den Ilp.  
De werken die ingestudeerd worden zijn gearrangeerd door Piet 
Verzijde. Zowel de beginnende accordeonist als de virtuoos krijgen 
melodieën en variaties te spelen die soms niet alledaags te noemen 
zijn. De werken kennen de titels “Kortjakje op reis” (4 delen, waar ook 
“aangelegd” wordt bij Piazzolla), “Oh, Jacob, what are you doing?” 
(thema van Vader Jacob) en “De Zilvervloot”. De minder moeilijke 
partijen, aangeduid met E-partijen, zijn voorzien van vingerzetting voor 
pianoklavier en  voor knopaccordeon (B-griff). Aan het eind van de 
middag, rond 16:30 uur, zal het ingestudeerde aan het publiek worden 
gepresenteerd, met daarna nog een gezellige nazit. 
Als je wilt meedoen, dan kun je vooraf je niveau bepalen door de 
voorbeelden van de site  van Asaneo te downloaden www.asaneo.nl. 
Aan de hand van wat je niveau is, word je in een partij ingedeeld. Half 
januari krijg je jouw partij opgestuurd en kun je aan de slag! Heb je aan 
de hand van de muziek vragen, dan kun je dat te allen tijde via e-mail 
voorleggen. 
De locatie is De Wije Ilp in Den Ilp.  De kosten voor de gehele dag zijn 
€ 15,00. 
Asaneo verzorgt de accordeonlessen en ensemblerepetities op 
maandag in Broek in Waterland en op woensdag in Amsterdam-Noord. 
Informatie kun je inwinnen bij Marian van Vloten, 036-5343603 of 
info@asaneo.nl. Veel informatie over Asaneo en haar activiteiten is te 
vinden op www.asaneo.nl. 

 
LEUKE TWEEDEHANDS DAMES/MEISJES KLEDING TE KOOP! 

Ben je op zoek naar een aanvulling op je garderobe? Kom dan langs 
op Leeteinde 8 en kijk of er iets tussen zit voor jou! Kledingmaten: 
S,M,L. Schoenmaat: 39. Verder heb ik veel tassen, sjaals en jassen in 
de aanbieding voor je. Charlie Knebel, 06-22815588 (bellen vanaf 
oudjaarsdag!) 

 
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Voelt u zich steeds stijver worden? Wilt u wat aan uw rugpijn doen? 
Moeten de buikspieren wat aangetrokken worden? Heeft u behoefte 
aan een uurtje in- en ontspanning helemaal voor uzelf?  
Kom dan trainen bij ons in een relaxte sfeer, maar met discipline! 
Pilates is een rustige, beheerste, doch intensieve manier van het 
trainen van lange, sterke spieren.  
Hierbij wordt de ontspanning ook zeker niet vergeten. U moet dan 
denken aan stretching, goede ademhalingstechnieken en meditatieve 
relaxation ter afsluiting van de les, vooral in dit donkere seizoen. 
Reageer snel voor een gratis proefles of schrijf u direct in! 
carolmoves@hotmail.nl of 0611395952 

 
 

Het bestuur en de redactie 

van 

De Broeker Gemeenschap 

wensen U 

alle goeds in 2015. 
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