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AGENDA 

  8jan Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  8jan Spiritueel café: De toekomst zonnig inzien. Het Broeker Huis 
  9jan SRV De Draai: Sjoelen 
10jan Kerstboomverbranding 
11jan BBC: Hoekstra&van Eck bridgedrive 
11jan Fanfarecorps Zuiderwoude: Nieuwjaarsconcert 
12jan Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 

15jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
15jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
15jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
15jan Waterland Workshop Collectief: Jump movement 
16jan SRV De Draai: Kienen 
21jan BroekLab / Duurzaamheid Woningisolatie 
22jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
22jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
22jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
22jan Vrouwen van Nu: Het Noord-Hollandskanaal, Dick Keijzer 
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 
31jan Broeker kerk: Inzameling voedselbank 
 2feb Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 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 OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12feb WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
13feb SRV de Draai: Sjoelen 
19feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19feb Vrouwen van Nu: Jaarvergadering 
20feb SRV De Draai: Kienen 
24feb St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

28feb OUD PAPIER Havenrakkers 
29mrt Rommelmarkt t.b.v. Broeker Kerk 

 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITUEEL CAFE 
LET OP -  LET OP -  LET OP! 

Spiritueel Café Broek is op 8 januari  (eenmalig) IN HET 
BROEKERHUIS! Leeteinde 16, Broek in Waterland, 20.00 - 22.00 uur. 

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! 
Inloop vanaf 19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. 
Kosten: € 5,- consumpties zelf betalen aan de bar. 

 
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.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANFARECORPS ZUIDERWOUDE 
Op 11 januari 2015 geeft het Fanfarecorps Zuiderwoude haar 

traditionele Nieuwjaarsconcert. Onder het genot van muziek en de 
zelfgebakken appeltaart willen wij het nieuwe jaar inluiden. Het concert 
begint om 11.30 uur, entree is gratis en wordt gehouden in het 
dorpshuis te Zuiderwoude. U bent allen van harte welkom, tot 11 
januari. 
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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. 
 

WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 
Donderdag 15 januari om 20.00 uur 

JUMP MOVEMENT 

Wat kies jij?:    

 Houvast of sprong? 

 Stilstaan of actie? 

 Achteruit of vooruit? 

 Angst of lef? 
Wil je wel, maar durf je (nog) niet? Kun je wel wat inspiratie en steun 
gebruiken? Maak dan nu  kennis met Jump Movement  

Met behulp van deze methodiek kom je op een unieke, leuke en 
bewezen manier snel en eenvoudig tot actie en verandering!  
De beste manier om Jump Movement te ervaren, is door een Jump 
Movement gesprek te doen! 

Stap naar voren en ga er voor! 

Meld je aan voor de kennismakingsessie in De Draai 33, aanvang 
20.00 uur. Kosten € 10,--. Meer info: 

http://www.arlettevanscheppingen.nl/gratis-jump-movement-gesprek/ 
 

BroekLab / Duurzaamheid 
Voorlichting Woning Isolatie. Gratis. 

Woensdag 21 januari 20-22u; Het Broeker Huis 

BroekLab organiseert ism Stichting Duurzaam Waterland (SDW) een 2-
uur durende Voorlichting over vnl. Isoleren van huizen. Vrijwel elke 
woning die gebouwd is voor 1995 verliest onnodig warmte. Momenteel 
zijn er goedkope technieken die helpen om stijgende energieprijzen te 
lijf te gaan. Bedrijven die zich bezig houden met spouwmuur -, 
kruipruimte - isolatie, isolatie glas/ruiten, grote verbouwingen, 
financiering, warmtebeeldcamera en andere duurzaamheid 
adviesdiensten lichten u voor.  
SDW krijgt zijn gelden van de windmolens nabij Marken. SDW geeft 
subsidies aan Duurzaamheid Projectjes van burgers in de regio. 
Vrijwel elk huishouden heeft een jaarlijkse gasrekening die pijnlijk hoog 
wordt en jaarlijks gemiddeld 5% stijgt. Isoleren van een woning is de 
Moeder aller Duurzaamheid-ingrepen. De gasrekening kan al gauw 20-
30% naar beneden met enige kleine voor-de-hand-liggende ingrepen. 
 

VROUWEN VAN NU 
Donderdag 22 januari 20.00 uur 

Dick Keijzer geeft een dia lezing over het Noord-Hollandskanaal.  
We maken een denkbeeldige reis van Amsterdam naar Den Helder 
langs en over het kanaal. We kijken op deze tocht ook even rond in 
Purmerend en Alkmaar. 
Bernhard Nieuwentijt College, Pierebaan 5, Monnickendam 

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 27 januari, 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 is open vanaf 17.15 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 t/m 23 januari.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 23 januari 

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. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

31 januari 2015 in de Broekerkerk 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur . 

Alle houdbare verpakte artikelen zijn welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees 
of vis, potten groente, 
koffie, thee, douchespullen, tandpasta etc. 
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 

 
Voor werkende ouders in Broek in Waterland: 

Wil je meer tijd aan jezelf, je baan of je verwaarloosde hobby besteden, 
maar heb je geen oppas voor je kind(eren). Hierbij de oplossing voor je 
probleem. 
Ik bied mijn hulp aan om je uit de brand te helpen. Zelf ben ik moeder 
met een flexibele baan en weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan 
zijn om een geschikte persoon te vinden. 
Woonachtig in het dorp, beschikbaar bij jullie thuis, kan kinderen 
naar/van school ophalen en eventueel brengen naar buitenschoolse 
activiteiten. Hulp bij het koken. 
Beschikbaar 2 dagen in de week op afspraak. Verschillende variaties 
bespreekbaar. Bel vrijblijvend 0614246166 
 

DAPPERE DINO’S 

Vanaf februari start ik een groep voor kinderen uit gezinnen waarvan 
de ouders gescheiden zijn. 
Dit doe ik met de methodiek 'dappere dino's' (TNO). De eerste 
evidence based methodiek in Nederland voor kinderen van 5 tot 9a10 
jaar. De groep zal uit 5 kinderen bestaan. In 12 trainingen krijgen de 
kinderen gereedschappen aangeboden, om met de emoties en 
situaties die een scheiding met zich mee brengt, om te kunnen  gaan. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als ouder(s)ook begeleidt te 
worden. 
Ook geef ik individuele trainingen aan kinderen van 4 tot 20 jaar. 
Voor meer informatie kijk op www.sylviapronk.nl 
SylviaPronk, gedragsspecialist/beeldcoach 
 

LOOPCURSUS Broek in Waterland 

START  
Zondag  01 Februari 2015 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. 
Duur van de cursus: 
9 trainingen van 1,5 uur (t/m zondag 29 maart) 
Het tijdstip: 
Zondagochtend  10.00 uur  
De locatie: 
Fitness Rob de Baat, 

 

Broek in Waterland 

De kosten:  
€ 95,- (excl. training schema) 
Info en aanmelding  
www.aves-coaching.nl of 06-10859958 

 
EEN EERLIJKE GEBRUIKER! 

14 dagen geleden is mijn fiets meegenomen (gestolen), die tegen het 
huis stond. Aangifte gedaan. Wat schetst mijn verbazing toen een 
week later mijn fiets weer op dezelfde plaats stond, met een zakje met 
€ 5,-- met: bedankt voor het gebruik! 

Zo kan het ook!!! 
 

GEVONDEN 

een plastic tas met kinder DVD’s, meisjesboeken en een wekkerradio 
op 29 december j.l.. te bevragen bij tel. 403 1971. 
 

NICO SMAL 

LIEVE mensen, we willen u hartelijk bedanken voor alles wat we 
hebben gekregen bij ons afscheid als bezorgbakker. 
Zoals bloemen, flessen wijn, boekenbonnen, dinerbonnen, mooie 
foto’s, geld, planten en nog veel en veel meer . 
Maar een speciaal woord van dank willen we  richten aan onze klanten 
uit Broek, Zuiderwoude en Uitdam voor de A4jes, die zijn in geleverd 
met de mooie verhalen over de bakker. Het zijn 2 dikke boeken 
geworden met grote emotionele waarde! Ik kijk er graag in om het 
verleden even terug te halen.(het is genieten) . 
De 44 jaar zijn niet voor niets geweest om bezorgbakker te zijn in deze 
plaatsen. Een groot dank je wel naar de Middenstand toe voor de 
prachtige foto en het andere geschenk . 
Alle mensen een GOED EN GEZOND 2015, wie weet tot ziens. 
GROETJES INEKE EN NICO SMAL. 
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