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AGENDA 

28okt Broeker Kerk over de toekomst van de Broeker Kerk 
29okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
29okt Het Broeker Huis: Zelfoogsttuin  informatiebijeenkomst 
29okt Kerkplein organiseert een film in De Bolder te M’dam 
30okt SRV De Draai: Geen aktiviteiten 
30okt Fanfare Zuiderwoude: Halloweenconcert 
 1nov Protestante Gemeente Broek: Oogstdienst-groet 
 2nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 3nov Kerkplein: Over Dieter Bonhoeffer 
 5nov OUD PAPIER Soos: Noord 
 5nov Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6nov SRV De Draai: Koersballen 
 6nov Broeker Kerk Jongenskoor Dzvinochok uit Oekraïne 
 6nov DRAAI 33: Filmhuis 
 7nov Broeker Kerk: Kertoratorium oefenen 
 8nov Broeker Kerk: Oecumenische Viering 
 8nov Zuiderwouder kerk: Kinderconcert De kleine Mozart 
 9nov Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10nov Broeker Kerk: Kerstoratorium Als appelbloesem in de winter 
11nov Sint Maarten 
11nov DRAAI 33 Zelfoogsttuin informatiebijeenkomst 
12nov OUD PAPIER Soos:Zuid 
12nov DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
13nov SRV De Draai: Sjoelen 
15nov BBC Najaarsdrive in Het Broeker Huis 
17nov Vrouwen van Nu: Muzikale avond 
17nov kerkplein: Over Dieter Bonhoeffer 
19nov OUD PAPIER Soos: Noord 
20nov SRV De Draai: Sinterklaas Kien 
21nov OUD PAPIER Havenrakkers 
21nov Sinterklaasintocht 
23nov Dorpsraad voorlichtingsavond N247 in de Broeker kerk 
24nov Samen eten in Het Broeker Huis 
27nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28nov Broeker Kerk inzameling voor Voedselbank 
 

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 
 

DORPSRAADVERGADERING 
vindt plaats op maandag 9 november i.p.v. 2 november. 

 

GEZOCHT: VOLLEYBALLERS 
Liefhebbers van sportieve vrijdagavond. 

Recreatief volleyballen – voor ontspanning – dat doen wij elke 
vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de gymzaal van de 
Havenrakkers. Met een gemengd heren/dames/jongens/meisjes-team.  
Wie doet er met ons mee? Profiel: tussen 15 en 85 jaar. Vereisten: 
weinig; een beetje balgevoel en opgeruimd karakter. Informatie?  
Mail naar volleybalbroek@xs4all.nl of kom op vrijdag gezellig even 
langs om te VOLLEYBALLEN. 

 

Waar blijft onze supermarkt in Broek? 
Zie Prettig Weekend week 44 29 oktober. Namens het actiecomité: 

Harry de Gier, George Geugjes en Jan Mars 
www.prettig-weekend.nl 

 

Interesse in overname gereedschap? Bel Mieke 020-4031716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE TOEKOMST van de BROEKERKERK 

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij als kerkbestuur veel gesproken en 
nagedacht over diverse mogelijkheden om een bredere bestemming te 
geven aan ons kerkgebouw en wij vinden het nu tijd om met de 
inwoners van Broek in gesprek te gaan. Dit willen wij doen op 28 
oktober 2015 van 20.00 tot 22.00 uur in onze kerk. Wij zijn erg 

benieuwd naar uw reacties maar vooral ook uw ideeën over de 
toekomst. 
U heeft hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen en wij hopen op 
een grote opkomst. 
 

FANFARE ZUIDERWOUDE 
Op vrijdag 30 oktober  geven de opleidingsorkesten van het 

Fanfarecorps Zuiderwoude en de Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas 
Geerts , hun Halloweenconcert. De griezelverhalen worden verteld 
door verteller Huib Ramaer. Komt het horen en zien, verkleed je als 
spook, geest, of anders griezeligs.   Entree gratis 
Dorpshuis Zuiderwoude, Aanvang 19.30 uur ( deur open 19.00 uur)   
  

OOGSTDIENST - GROET 
Protestantse Gemeente Broek in Waterland 

Op de zondag van de Oogstdienst, 1 november, brengen de 

kerkgangers in de vorm van fruit of bloemen een groet uit de kerk aan 
mensen vanaf 75 jaar en aan zieken. Wanneer u per ongeluk niets 
kreeg en u toch bij de ontvangers wilt horen, laat het dan even weten 
aan iemand van de kerkenraad. Annie de Ruiter-van Veen 4031635. 

 

VROUWENOCHTEND 
Dinsdag 3 november houden we in de Opstandingskerk , 

 weer een bijzondere ochtend ; iedereen is welkom! 
Spreekster ; Esther Vorsterman Thema “ Ik zal je tot  Vader zijn” . 
Lof Prijs en Aanbidding o.l.v. Jacco en Nympha Dijs; Holy Ground 
Ministries. Kinderopvang ; met zingen dansen en voorlezen. U wordt 
verwelkomt met koffie/thee vanaf 8.45 uur. De ochtend begint om 
9.15uur  t/m 11;30 uur, Graaf Willemlaan 1 1141AX  Monnickendam 
Kerk Naar Buiten  info ;petrivanbuuren@gmail.com 
 

Oecumenische viering in de Broeker Kerk 
zondag 8 november 2015, om 10.00 uur. 

Voorganger is Ds. Martien Pettinga. Als gastkoor komt voor de eerste 
keer het vocaal ensemble Left uit Amsterdam Noord in deze viering 

zingen. Ike Rebel, orgel. Het thema van deze viering is:  
Wonen overal nergens thuis. 

Veel mensen hebben momenteel geen thuis meer, maar zijn gevlucht 
voor het geweld in eigen land. Zij zoeken een nieuwe plek om hun 
leven weer op te bouwen een plek waar ze zich veilig kunnen voelen. 
Thuis! Een thema van alle tijden. De geschiedenis herhaalt zich.   
Hierover samen nadenken, praten en bidden we in deze viering. 

 

SINT MAARTEN 
maandag 11 november tussen 18.00 en 20.00 uur 

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit gebruik het volgende: 
Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zij dragen een lampion 
en zingen Sint Maartenliedjes. Vroeger kregen de kinderen dan turf, 
hout, stukje spek of bonen. In onze tijd geeft u koek, snoep, fruit of 
zoiets. Er worden ook allerlei varianten gezongen op de oorspronkelijke 
liedjes. 

 

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 

De collecte voor de brandwondenstichting in Broek, Zuiderwoude en 
Uitdam heeft dit jaar € 1407,75 opgebracht. Dit is weer een geweldige 
opbrengst. Namens de Nederlandse Brandwondenstichting, alle gulle 
gevers en alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.  
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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. De eerstvolgende is 5 november a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

OEKRAIENS JONGENSKOOR DZVINCHOK 
Broeker kerk - vrijdag 6 november - aanvang 20:00 uur 

Dzvinchok is een klassiek geschoold jongenskoor uit Kiev dat in 1967 
werd opgericht. In 1996 sloot het koor zich aan bij de internationale 
organisatie Pueri Cantores. Dirigent Ruben Tolmachev staat garant 
voor een delicate klankkleur en een kenmerkende helderheid in de 
uitvoering van het repertoire. De muzikale basis is de orthodox 
Byzantijns-Slavische koorzang van waaruit het repertoire wordt 
uitgebouwd.  
De toegang tot dit unieke concert is gratis. Tijdens het concert zal er 
om een vrijblijvende gift worden gevraagd om de reis- en verblijfkosten 
van het koor mee te bekostigen. Info: www.dzvinochok.nl  

 

ZELFOOGSTTUIN IN BROEK IN WATERLAND 

Wil je lokaal en biologisch geteelde groenten eten voor een betaalbare 
prijs? Wil je (samen met je kinderen) zien hoe groenten groeien 
gedurende het seizoen? Droom je van een moestuin, maar heb je geen 
groene vingers of ontbreekt het je aan tijd?  

Dan is de zelfoogsttuin misschien iets voor jou! 

Wij, twee enthousiaste professionele tuinders, willen samen met jullie 
een mooie plek creëren om elkaar te ontmoeten in de buitenlucht en 
een concrete bijdrage te leveren aan een duurzaam, eerlijk 
voedselsysteem. Nieuwsgierig? Kom naar een van de 
informatiebijeenkomsten, we vertellen er graag meer over: 
donderdag 29 oktober, Het Broeker Huis, 20.00- 22.00 uur of 
woensdag 11 november, DRAAI 33, 20.00-22.00 uur 

 

KINDERCONCERT 
“De kleine Mozart” voor kinderen van 6 tot 100 jaar 

Zondagmiddag 8 november 16.00 uur, de kerk van Zuiderwoude 

Bij Wolf thuis werd door iedereen muziek gemaakt, zijn vader was 
vioolleraar en zijn zusje en hij speelden viool en piano. Hij bedacht zelf 
de grappigste liedjes en omdat hij nog niet zo goed kon schrijven 
schreef zijn vader het voor hem op. 
Marieke de Bruijn is violiste en vertelt over het leven van dit bijzondere 
kind. Kinderen maken op een natuurlijke en toegankelijke manier 
kennis met de muziek van Mozart, muziek die alle kinderen eigenlijk 
iedere dag zouden moeten horen. Uitvoerenden: Marieke de Bruijn – 

viool; Petra Griffioen – viool; Sonja Helasvuo – altviool; Michiel 
Weidner – cello. Na afloop mogen instrumenten uitgeprobeerd 
worden en is er een notenbalk-componeer-kleurplaat. 

Toegangsprijs voor kinderen € 2,50; volwassenen € 7,50 
Kaarten bestellen via de mail: jeanneklein@planet.nl 

 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 12 november, 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. 

BROEKER BRIDGE CLUB 
NAJAARSDRIVE op  zondag 15 november in Het Broekr Huis 

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbon van € 40,--. 
De zaal gaat om 12.30 uur open. Het bridgen start om 13.30 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com. 
Geen email? Dan kun je je telefonisch opgeven bij Hennie van Velzen 
(020-4031928) of bij Leo van der Voort (020-4033368).  
Vol is vol en aan de zaal geen gelegenheid tot inschrijven. 

Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
 

KINDER KOFFIE BAR 

Ben jij een Broeker boefje tussen 0 – 4 jaar? 
 Dan ben je samen met je pappa/mamma/oppas(opa/oma) van harte 
welkom bij de Kinder Koffie Bar (voorheen: KruipClub),  
Elke woensdagochtend IN DE EVEN WEKEN , m.u.v. de 
schoolvakanties. Dus op: 28 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 13 jan, 27 jan, 
10 feb, etc! van 10.00 uur tot 12.00 uur op Noordmeerweg 1A. Samen 
lekker spelen (binnen of buiten), koekje of fruit eten, limonadedrinken. 
Toegang gratis! En de koffie staat klaar. tangotjitske@hotmail.com 

 

Opbrengst 2e hands Kledingbeurs 
in de Broeker Kerk t.b.v. een cashewnotenproject in Cambodja. 

De verkoop van de kleding heeft € 588,40 opgebracht. 
De overgebleven kleding is naar de Stichting Hulp aan Roemenë in 
Overleek gebracht. Iedereen die dit project gesteund heeft door kleding 
te doneren en/of te kopen wordt door ons heel hartelijk bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORLICHTINGSAVOND PLAN DORPSRAAD N247 
 Op maandag 23 november in de Broeker kerk om 20.00 uur 

organiseert de Dorpsraad een voorlichtingsavond over haar plan voor 
een onderdoorgang van de N247 door Broek in Waterland.  
Op dinsdag 13 oktober is de Dorpsraad Broek in Waterland met een 
CROWDFUNDING actie gestart. Dit, om haar plan voor de 

onderdoorgang N247 in Broek berekend te krijgen, conform de eisen 
van de Provincie Noord Holland. Het doel is om de komende 4 weken € 
19.000,- in te zamelen om het  gerenommeerde bureau Witteveen&Bos 
opdracht te kunnen verlenen voor het door rekenen van ons plan. De 
teller staat inmiddels op ruim € 12.000,--. 
Info:www.onderdoorgangbroek.nl 

DONEER op :  www.voorjebuurt.nl/broek. 
.  

LOCATIETEHEATER DE PLOMP 

Stichting Locatietheater De Plomp richt zich met volle overgave op dat 
wat komt: een sfeervol sprookje op tal van locaties in november-
december  en een groots stuk van Ibsen in 2016! 
"Het Meisje met de Zwavelstokjes" is gericht op de hele familie! 
Ondersteund door Scandinavische zang zult u verwelkomd worden met 
gemberkoek en glühwein. Of Alvilda, het meisje, dit keer haar sprookje 
zal overleven, dat laten wij nog even in het midden. 
Volgend jaar gaat De Plomp weer enigszins terug naar haar 'roots': het 
licht van de ondergaande zon over de Noorse fjorden, waarin Ellida 
elke dag zwemt, kan zomaar uw décor worden als u een kaartje 
reserveert voor Ibsen's  "De Vrouw van de Zee."  
Op dit moment zijn wij druk bezig op allerlei vlakken: passende 
décorstukken, ondersteunende muziek contact met een lichttechnicus 
en bijna elk castlid heeft een kostuum. Zou u een klein bedrag willen 
investeren in onze voorstelling door Vrienden te worden van De 
Plomp? Of reeds kaarten reserveren voor één of beide 
voorstellingen? Zie  www.theaterdeplomp.nl  Op deze manier kunnen 
wij voortbouwen aan de voorstelling. Bij een donatie wordt uw naam in 
dankbaarheid op de website vermeld!  
 

KERKPLEIN 
GELUK VAN JEZELF OF VAN JE FAMILIE? 

Filmavond op donderdag 29 oktober om 20.15 uur in de Bolder 

Paula groeit als enige horende op in een doof gezin. Zij is de 
verbinding tussen de wereld van doven en die van horenden. 
Hoofdrolspeelster Louane Emera is bekend van 'The Voice Frankrijk' 
en heeft zonder acteerervaring een geweldige rol neergezet, waarvoor 
ze ook speciaal gebarentaal heeft aangeleerd. 
De toegang is vrij, collectebus bij de uitgang 
 

OVER DIETRICH BONHOEFFER 

Dinsdag 3 en 17 november om 20.30 uur, lezing en film 
Martien Pettinga laat je kennis maken met een van de meest 
invloedrijke theologen van de laatste 50 jaar. 
Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer door de Nazi’s opgehangen. Hij was 
toen 39 jaar. Sinds ’43 zat hij vast op verdenking van medeplichtigheid 
aan een aanslag op Hitler en hulp aan Joden. Zijn brieven uit de 
gevangenis hadden na de oorlog een enorme invloed op het denken 
over God en de wereld in een nieuwe tijd.  
Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 M’dam open vanaf 20.00 uur.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
 

ALS APPELBLOESEM IN DE WINTER 
Meezingen in een heus Kerstoratorium? Het kan! Op dinsdagavond 
10 november in de Broeker Kerk. Vertrouw je toe aan de muzikale 

leiding van dirigente Ike Rebel en doe mee in ‘Als appelbloesem in de 
winter.’  Muziek: Anneke Plieger, Peter Rippen en Chris van Bruggen, 
teksten van de dichteres Marijke de Bruijne. Kerstbericht, liederen, 
poëzie. De titel is ontleend aan een middeleeuws gebruik om begin 
december een tak van de appelboom in huis te zetten, zodat die met 
Kerst zou bloeien. Je komt en je zingt. Prachtige muziek! 

De meerstemmigheid wordt verzorgd door koorleden die met het 
oratorium al enigszins vertrouwd zijn en op zaterdag 7 november van 

10.00 tot 11.30 in de Broeker Kerk het oratorium alvast komen 
oefenen. Eugène Baljet verzorgt een korte toelichting op de tekst van 
het oratorium. 
Dinsdag 10 november. Broekerkerk, Kerkplein 13, Broek in 

Waterland.  Aanvang 20.15 uur . Kerk open vanaf 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
 

Beste dorpsgenoten, 

Na 43 jaar in Broek te hebben gewoond en geleefd, zijn we verhuisd 
terug naar Amsterdam. Met veel plezier en betrokkenheid hebben we 
aan het Broeker leven deelgenomen. We bedanken jullie allemaal voor 
alle goede contacten en de vriendschappelijkheid die we van jullie 
hebben ondervonden. Met veel plezier gaan we nu ook weer wonen in 
Amsterdam vlak bij Artis op het Entrepotdok 151. Ons telefoonnummer 
blijft hetzelfde, 020 403 1763. 
We wensen jullie het allerbeste toe en gewoon tot ziens natuurlijk. 
Huub en Anneke Kesselaar. 
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