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AGENDA 

10dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
10dec DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
10dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11dec SRV De Draai: Sjoelen 
11t/m13dec Kleindiersportvereniging 
12dec Broeker Kerk: Hobbybeurs in Kerstsfeer 
13dec Catharina Stichting: Koffieconcert  
13dec BBC Winterdrive in Het Broeker Huis 
16dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
16dec Info-avond Zelfoogsttuin in DRAAI 33 
17dec OUD PAPIER Soos: Noord 
17dec DRAAI 33 Koffiedrinken en Kerststukjes maken 
17dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
18dec SRV De Draai: Kerst Bingo St.D.O.B. 
19dec OUD PAPIER Havenrakkers 

19dec Oud Broek: presentatie boekje over Watersnood 1916 
19dec Kerstfeest voor de kinderen in Broek in Waterland 
20dec Gemengd Koor Kerstconcert 
22dec Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
24dec Broeker Kerk Kerstnachtdienst 
25dec SRV De Draai: Geen programma 
31dec OUD PAPIER Soos: Noord 
   7jan OUD PAPIER Soos: Zuid 
   7jan DRAAI 33: Koffie- haken - breien 
   7jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
   8jan SRV De Draai: Koersbal 
   8jan DRAAI 33: Filmavond 
   9jan Kerstboomverbranding 
14jan OUD PAPIER Soos: Noord 
14jan DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
14 jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
15jan SRV De Draai: Sjoelen 
21jan OUD PAPIER Soos: Zuid 
22jan SRV De Draai: Kienen 
28jan OUD PAPIER Soos: Noord 
28jan DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen 
28jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
 

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 

 
OUD PAPIER Havenrakkers 

Op  19 december wordt er  OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden 

van De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in 
doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

SENIORENPOST 

Verzoek van de redactie van de Seniorenpost 55+ 
Gebleken is dat de seniorenpost niet bij alle 55-plussers in Broek in 
Waterland, Uitdam en Zuiderwoude bezorgd wordt. Wilt u het gratis 
blad dat 3 x per jaar verschijnt ontvangen, geef het door aan een van 
de bestuursleden van de Stichting Dienstverlening Ouderen of via tel: 
020403 1720, 020403 1358 of 020403 1696. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O NEELTJE’S BOOM, O NEELTJE’S BOOM… 

Theaterstichting Neeltje Pater is in kerstsferen en dus hebben we 
gezorgd voor een grote kerstboom midden in ons mooie dorp. Omdat 
we iedereen die afgelopen zomer op de één of andere manier heeft 
meegeholpen aan een heerlijk Huiskamerfestival willen bedanken. 
Omdat we er in deze roerige tijden van overtuigd zijn dat mensen juist 
samen moeten komen om het leven en de liefde te vieren. En omdat 
we natuurlijk gewoon gek zijn op een mooi decor.  
Vanaf 7 december is er dus een plek waar iedereen naartoe kan 

komen om samen een mooi kerstlied te zingen, een kaarsje te branden 
voor een dierbare of gewoon even stil te staan bij wat het afgelopen 
jaar gebracht heeft. Dus pak je gitaar, viool of blokfluit en 
 ‘komt allen tezamen’ voor een mooie, theatrale feestmaand. 

(Met speciale dank aan het Pater en Kokerfonds van De Broeker 
Gemeenschap). 

 
HOBBYBEURS IN KERSTSFEER 

Op zaterdag 12 december is er weer een Hobbybeurs in de 

Protestante kerk in Broek in Waterland.  
Er zijn weer verschillende Hobbyisten met o.a. natuurlijke materialen 
en interieurdecoraties. 
De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Gratis entree en de koffie staat klaar. 

 
ZELFOOGSTTUIN BROEKEROOGST 

Biologische Tuinderij (in wording) 

Zes weken geleden verscheen het eerste bericht over de 
zelfoogsttuin. Inmiddels hebben we al veel positieve reacties mogen 

ontvangen. Wat een enthousiasme! Wij verheugen ons erop om een 
bloeiende tuinderij te realiseren, waar deelnemers gedurende het 
oogstseizoen een verscheidenheid aan biologische groenten kunnen 
oogsten. Wil je meer weten over wat een zelfoogsttuin precies is, kom 
dan naar de laatste informatie-avond van dit jaar: 
woe. 16 december, 20u-22u, Draai33 

We zullen uitgebreid vertellen over de opzet van de tuinderij, 
beeldmateriaal laten zien van een bestaand voorbeeld en er is veel 
ruimte voor vragen en gesprek. 
Op 13 december zijn we ook met ons infotafeltje aanwezig bij het 
Appelbomen Plantfeest. Voel je vrij om ons aan te spreken! Marijke 

Droog en Jantien Meijer 
Voor meer info, zie www.broekeroogst.nl of volg ons via 
facebook.com/broekeroogst 

 
WINTERSNERTDRIVE in Het Broeker Huis 

De BBC organiseert op 13 december de Winter-snert-drive. De kosten 

voor deze gezellige middag bridge zijn laag gehouden: € 10,-- per paar. 
U betaalt aan de zaal. 
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, onder meer heerlijke en rijk 
gevulde snert! Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 80,--. 
De zaal gaat om 12.30 uur open. Het bridgen begint om 13.30 uur. 
Kom bijtijds. Opgave bij voorkeur per mail: broekbridge@hotmail.com. 
Tel. Opgeven bij Hennie van Velzen (403 1928) of Leo v.d. Voort (403 
3368). Vol is vol en aan de zaal is geen gelegenheid meer om je in te 
schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
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TENTOONSTELLING KLEINDIERSPORTVERENIGING 
11 t/m 13 december in de gymzaal van Broek in Waterland. 

De Kleindiersportvereniging houdt dit weekend voor de 84e keer een 
show waar de fokkers hun mooiste dieren laten zien. 
Er zijn verschillende soorten hoenders, konijnen, cavia’s, sierduiven, 
watervogels en volièrevogels te bezichtigen. Ook staan er 
verschillende hobbyisten die hun hobby demonsteren. De officiële 
opening wordt verricht door dhr. D. Broeder op vrijdag 11 december om 
20.00 uur. Daarna is de show geopend op zaterdag van 10.00 tot 
22.00 uur en zondag van 10.00 tot 15.30 uur. 

 

CATHARINA STICHTING KOFFIECONCERT 

met Otto Dethmers, zang en piano, Rik Sonneveld, hobo. 
13 december van 11.30 t/m 12.30:. 

Een mooi, intiem optreden met door Otto zelfgeschreven liedjes over 
alledaagse onderwerpen als vaderschap, ziekte, verzamelwoede 
en de liefde. Soms hilarisch, zoals de “Bakfietsbleus” en soms 
ontroerend als het gaat over samen oud worden in het prachtige “Hou 
van mij” en een lied over Zuiderwoude.  Hij wordt daarbij muzikaal 
ondersteund door het mooie spel van hoboïst Rik Sonneveld. 

Vrij entree, een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. 
 

APPELBOMEN PLANTFEEST & JAARVERGADERING SDOB 
Zondag 13 december 16.00 uur op het Noordsche Bosch 

16.00 uur Appelbomen adopteren & planten. De bomen worden 
geplant in het kader van Fruit4sport met als doel sportkantines 
gezonder te maken. 
Appeltaarten wedstrijd voor kids om 16.00 uur taarten inleveren. 
16.30 uur Appeltaarten proeven door jury 
17.00 uur Jaarvergadering & voetbalfilm 
17.30 uur Borrel en de band Kids Broek Rock (live) en Soep en brood 
van de “Rocketstove”. 
 

SAMEN  ZINGEN  rond de  KERST 
Op  16 december om 20.00 uur is iedereen  WELKOM  in de 
Broeker Kerk voor onze jaarlijkse  muzikale ontmoeting in kerstsfeer! 

Dit jaar is er ook ruimte voor de Amerikaanse kerst- traditie.  Warm,  
Winters, Vrolijk!   Andrea Vos en Yan Bijpost  zullen liederen uit die 
traditie zingen. Zij zijn te horen in duetten, solo -  en samenzang.  Vijf 
koren zingen met u mee, als we de parels van vertrouwde kerstliederen 
zingen en zij laten ook hun eigen kerstkeuze horen: Cappella Broeck, 
de Cantorij,  Gemengd Koor, het Broekerhavenkoor en Nootweer.  
Bartje Hillen, Corrien van Dam en Ike Rebel begeleiden op piano en 
orgel.  Na afloop is er koffie, thee, wijn én tijd om elkaar te spreken. Er 
is een collecte voor de onkosten van de avond.                                               
EEN TIP : kom op tijd! 

 
Kerststukjes maken 

Op donderdagochtend 17 december van 10.00 uur tot 12.00  

Kerstukjes maken in DRAAI 33 onder het genot van een lekker bakkie 
koffie. Neem dan uw schaal of bakje mee en eventueel wat versiering. 
Verschillende takjes groen zijn aanwezig. De kosten zijn  
€ 2,50 per persoon. 

 

WORKSHOP KERSTETAGERE 
Op donderdag 17 en vrijdag 18 december Workshop etagere van 

servies maken en op maken voor de Kerst. De avonden  beginnen om 
19.30 en zijn op Wagengouw 114, bij Nel Arends . De kosten zijn € 
22,50.  Opgeven bij Nel  Tel:020 403 3096. 

 

HERDENKING van de WATERSNOOD van 1916 

Ter nagedachtenis van deze watersnood in Broek in Waterland geeft 
de historische Ver. Oud Broek een boekje uit. 

Het boekje is geschreven door Dirk Wolff, geschiedenisleraar, met als 
leidraad de 750 krantenartikelen, gevonden door Aagje Bruijn in door 
de Koninklijke Bibliotheek op internet geplaatste kranten uit 1916.  
Het eerste exemplaar wordt op zaterdag 19 december overhandigd 
aan de burgemeester om 11.00 uur in Het Broeker Huis.  

De vereniging verstrekt dit boekje gratis aan de leden van Oud Broek. 
Anderen kunnen dit boekje kopen voor € 5,--.. . 

 

KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN  
IN BROEK IN WATERLAND 

Zaterdag 19 december om 19.00 uur in de Broeker Kerk 

willen wij samen met de kinderen van Broek en omgeving weer het 
kerstfeest vieren. De deuren van de dan prachtig versierde kerk staan 
open voor alle kinderen v.a. 4 jaar met hun ouders, verzorgers, 
familieleden en iedereen die hier graag bij aanwezig wil zijn. 
Een aantal kinderen zal samen een kerstspel opvoeren met als titel  
“Dat moet iets wonderlijks zijn...". Wat zien de wijze mannen in die 

donkere nacht in de sterrenhemel?? En waar gaan ze dan naar toe?? 
Er zullen veel liedjes worden gezongen en 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTNACHTDIENST in Broek in Waterland 
Op Kerstavond, 24 december om 22.00 uur staan de deuren van de 

prachtig versierde Broeker kerk wijd open voor het vieren van de 
kerstnachtdienst. Voorganger in deze dienst is Ds. Martien Pettinga. 
Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door het Marker 
Mannenkoor. Zij zullen niet alleen hun eigen kerstliederen ten gehore 
brengen, maar ons ook ondersteunen in de samenzang. 

KOMT ALLEN    -    KOMT ALLEN   -   KOMT ALLEN 
 

KERSTCONCERT GEMENGD KOOR Broek in Waterland  
met 'De Zangertjes van Volendam' 

Met mooie kerstmuziek, kaarslicht en kerstbrood komt u tijdens dit 
concert in de sfeervolle Broeker kerk helemaal in de kerststemming. 
Het Broeker koor zingt een brede variatie kerstliederen, soms 
gedragen van sfeer, dan weer vrolijk: van een onbekende 
middeleeuwse versie van 'In dulci jubilo' tot het bekende 'Mistletoe and 
Wine' uit de 20e eeuw. Ook bekende componisten zoals Sibelius en 
Schubert staan op het programma.  
Het koor 'De Zangertjes van Volendam' zingt ongeveer alles wat een 
koor over het algemeen zingt: kleine en grote muziekwerken voor kerk 
en concertzaal, muziek van de middeleeuwen tot vandaag.  
In dit concert zingen zij bekende liederen zoals 'The Little Drummer 
Boy' en 'Herders hij is geboren', maar ook minder bekende 
arrangementen van de Engelse componist John Rutter. In enkele 
intermezzo's laat een marimba-ensemble de veelzijdigheid van dit 
instrument horen. 
Zondagmiddag 20 december om 15.00 uur in de Broeker kerk (kerk 

open om 14.30 uur). Kaarten bij de ingang, toegangsprijs: € 10,- 
(donateurs/CJP € 7,50; kinderen 6 t/m 16 jaar € 3,-). 

 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 22 december de 4

e
 dinsdag van de maand is er weer samen 

eten voor senioren vanaf 55 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 17.30 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 
Opgeven kan t/m 18 december  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 18 december 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
 

GEVONDEN 

Sinds een week of 2 ligt er bij ons een fietssleuteltje in de Dierenkliniek, 
was gevonden op straat bij ons voor. 
 

Gevonden op de Keerngouw een zilverkleurige oorbel met groene 
steen. Info :  Tom  Treurniet - 020-4033102 

 
DIERENKLINIEK BROEK 

Vanaf oktober 2015 heeft Broek in Waterland haar eigen Dierenkliniek 
op Moerland 2a. Wij werken geheel op afspraak. Tel: 020-3316661. 
Open: ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur. Avondafspraken zijn in overleg 
mogelijk!  24 uur per dag bereikbaar voor spoed.  

Voor alle zorg en voeding voor uw geliefde huisdier. 
 

PIANOSTEMMER 

Wilt u graag de best mogelijke stemming voor uw vleugel of piano, en 
dat die stemming lang behouden blijft? Nieuw in Broek in Waterland, 
erkend stemmer met stemgarantie:  Mocht uw instrument binnen drie 
maanden onzuiverheden vertonen, dan herstel ik dit kosteloos.  Bel 
voor een afspraak en een introductieaanbieding  Egbert Hofman op 06 
108 44 105 en kijk op www.debestepianostemmer.nl 

 

PERSONAL TRAINING 

Niels Tessel Personal Training in Broek in Waterland! 
Moeite om je doel te behalen? Start NU en krijg een fitter en fysiek 

sterker lichaam! CHANGE THE MINDSET, THE BODY WILL 
FOLLOW. Vraag naar een vrijblijvende intake Mail: info@ntesselpt.nl 
Nummer: 06 27225419 
Facebook:www.facebook.com/ntpt.nl like en volg onze resultaten! 

 

IJSCLUB BROEK IN WATERLAND 
Boten liggen in de weg 

Op het Havenrak en in het Dee liggen op dit moment nog veel boten.  
We hopen dat het deze winter weer en keer stevig gaat vriezen .  
Wanneer het ijs sterk genoeg is kunnen we op de schaats genieten van 
Havenrak en Dee..  
Het is dan wel fijn  als al die boten dan weg zijn.  

Een boot is in de winter sowieso  beter af op de kant dan in het water, 
zeker als er ijs is. We rekenen er op dat u mee wil werken .  

In het Dee geen boten en het Havenrak alleen helemaal aan de 
zijkanten bij voormalige pastorie en Neeltje Pater. Dan kunnen we er 
weer een fijn feest van maken.  

 

WAAR BLIJFT ONZE SUPERMARKT IN BROEK? 

HOERA WE HEBBEN EEN WEBSITE zie www.supermarktinbroek.nl 
          Laat je stem horen door middel van het GASTENBOEK !     
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