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AGENDA 

24nov OUD PAPIER Soos: Zuid 
24nov DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
24nov DRAAI 33: Digicafé 
25nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
26nov OUD PAPIER Havenrakkers 
26nov Fanfarecorps Zuiderwouder Creatieve Herfstmarkt 
26nov Broeker Kerk Voedselbank 
26nov Broeker Kerk Handelvereniging Requiem van Mozart 
28nov IJsclub: Jaarvergadering 
29nov Onderdoorgang N247 Inloopavond 
  1dec OUD PAPIER Soos: Noord 
  1dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
  1dec DRAAI 33: Digicafé 
  1dec Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2dec SRV De Draai: Samen Koersbal 
  2dec DRAAI 33 Filmhuis 
  7dec Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur op woensdag 

  8dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
  8dec DRAAI 33: WonenPlus: Warme lunch 
  8dec DRAAI 33: Digicafé 
  9dec SRV De Draai: Sjoelen 
11dec Cantorij Monnickendam Messiah van G.F. Händel 
15dec OUD PAPIER Soos: Noord 
15dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
15dec DRAAI 33: Digicafé 
16dec SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
17dec OUD PAPIER Havenrakkers 
18dec Catharinastichting Koffieconcert Marker Mannenkoor 
18dec Gemengd Koor: Kerstconcert 
20dec StDOB Samen eten in Het Broeker Huis Kerstdiner 
21dec Broeker Kerk: Samen zingen rond de Kerst 
22dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
22dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
22dec DRAAI 33: Digicafé 
23dec SRV De Draai: Geen activiteiten 
29dec OUD PAPIER Soos: Noord 
29dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
29dec DRAAI 33: Digicafé 
30dec SRV De Draai: Oudejaarskien van St. DOB 
   1jan Catharinastichting Nieuwjaarsconcert om 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 
 

BUURTZORG 
De beste verpleging en verzorging bij u thuis 

06-10570470 

monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 

 

Sinterklaas en Piet 

Weet u of Sint en Piet nog bij u thuis komen op 3,4 of 5 december? 
Het is te regelen! Voor info. mail naar mbeets@xs4all.nl of bel 4033205 
event. 0629028775 
 

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 1 december 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERDOORGANG N247 
Inloopavond op dinsdag 29 november 2016 

Bernard Nieuwentijt College, Pierebaan 5, Monnickendam 
Vrije inloop tussen 20.00 en 22.00 uur 

De Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Holland 
organiseren samen op dinsdag 29 november een eerste 
inloopbijeenkomst over de mogelijkheden van een (onder)doorgang in 
Broek in Waterland (N247).  
 

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u zich laten informeren over het 
programma Bereikbaarheid Waterland. Over de bovengrondse en 
ondergrondse varianten voor de doorgang door Broek in Waterland. En 
over de wijze waarop deze varianten onderzocht en vergeleken 
worden. Alle varianten worden uiteindelijk uitgewerkt voor het gehele 
wegvak tussen Het Schouw en de Bernhardlaan in Monnickendam. Het 
ontwerp beperkt zich dus niet alleen tot Broek in Waterland. 
 

Uiteraard kunt u uw wensen en aandachtspunten hierover met de 
Dorpsraad en de provincie Noord-Holland delen. Op 7 februari 2017 in 
Katwoude en 7 maart 2017 in Broek in Waterland vinden vervolg-
bijeenkomsten plaats.  

 

VOEDSELBANK 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 26 november 

van 11.00 tot 13.00 uur in de Broekerkerk. 

U kunt o.a. de volgende artikelen meenemen: houdbare verpakte 
artikelen b.v. pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, 
potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  
douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening 
van: Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

 

CREATIEVE HERFSTMARKT FANFARECORPS Z’WOUDE 

 Het Dorpshuis wordt omgetoverd in een gezellige markt waar zeker 
ook de Sint zijn slag kan slaan. Naast de gebruikelijke handwerken, 
zoals sokken sjaals en babyvestjes zijn er ook prachtige vogelhuisjes, 
Arabische handdoeken, sieraden, diversen beelden, voorwerpen 
gemaakt van zeil, herfststukjes enz.  De Overlekers met artikelen uit en 
t.b.v. Roemenië en de kerk met fotokaarten en streekproducten. Een 
grabbelton voor de kinderen en de bekende loodjes van de fanfare met 
altijd prijs. Er is een koffiehoek met lekkernijen en gebak en vanaf half 
een Friet van Piet (de Boer) zelf gefabriceerd in zijn reuze wokpan met 
goulash en stokbrood. 
26 november van 10.00 uur tot 15.00 uur in Het Dorpshuis van 

Zuiderwoude  (Dorpsstraat 41). Contactpersonen:  Nel Tiny en Rina 
Tel. 0204033180 of 0619280574  Email  kvrooij@ziggo.nl 
 

ORKEST SEMPRE ANIMATO met  REQUIEM van MOZART 
Zaterdag 26 november 2016  om 20.15 uur in de Broeker Kerk 

Het orkest staat onder leiding van  Hiu Kian Pin.   Solisten: 
Laila Cathleen Neuman – sopraan; Marieke Koster – alt; Gerben 
Houba – tenor; Bas Kuijlenburg – bas; Koordirigent: André Cruz 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Hiu Kian Pin. 
Toegang: € 17,50 (voorverkoop, Stadspas , CJP € 15).  
Voorverkoop via de leden of via: a.hv@live.nl 
www.amsterdamsehaendelvereniging.nl 
 

JAARVERGADERING IJSCLUB 

De IJsclub Broek in Waterland houdt haar jaarvergadering op  
28 november in het Broekerhuis in de Regentessekamer. 

Aanvang 20,30 uur. 
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SCHOENMAATJES VAN EDUKANS  -  DOE OOK MEE!!! 
Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school. 

Wie maak jij blij met een onvergetelijk cadeau? 
De dozen moeten uiterlijk 27 november ingeleverd zijn bij  

Annie de Ruiter, Molengouw 20 (tel.: 4031635),  Marion Rem, C. 
Roelestraat 14 (tel.: 4031735) Tatia Engelbert, West Weer 1 (tel.: 
4033530) of in de kerk. 

KERKPLEIN 
Meedogenloos en ongenaakbaar? 

Filmavond van Kerkplein Waterland 
Spectaculaire natuurbeelden, spannende intriges en schurende 
personages zijn de ingrediënten van de boeiende documentaire over 
een Himalaya-expeditie. Filmmaker Gertjan Lassche gaat mee op 
expeditie met het team van klimmer Wilco van Rooijen. Wat drijft 
bergbeklimmers ten diepste? De documentaire laat de dilemma’s zien 
waar de klimmers mee te maken krijgen bij de tocht naar de top van de 
Cho Oyu, de op 5 na hoogste berg ter wereld.  
Donderdag 24 november De Bolder, ’t Spil 1, M’dam om 20.00 uur.  

Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 8 december in DRAAI 33, Iedereen is 
welkom! Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u uw buurtgenoten (beter) leren kennen? Of 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. 
  

CATHARINASTICHTING in ZUIDERWOUDERKERK 
Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts in: 

Kun je van niets een fortuin maken door steeds maar weer te ruilen? 
Albert en Stefan  denken van wel. Ze halen via Marktplaats een gratis 

konijn op. Dat is het begin van een bijzonder en onvoorspelbaar 
avontuur. Tegen alle verwachtingen in ruilen ze binnen drie jaar tot een 
luxe appartement aan een skipiste. Ze vertellen, aan de hand van 
filmfragmenten van hun ruilproject, over bijzondere ontmoetingen, 
morele dilemma’s, hun vriendschap en de reacties die dit project 
losmaakt: tot doodsbedreigingen aan toe. Samen met het publiek 
ontrafelen zij het geheim van dit succes en komen ze tot een 
opmerkelijke conclusie.  
Vrijdagavond 9 december, 20.00 uur, Entree: volwassenen € 7,50, 

kinderen vanaf 12 jaar € 2,50. Aanmelden: jeanneklein@planet.nl 
 

KERSTCONCERT GEMENGD KOOR BROEK IN W’LAND 

Met mooie koormuziek, kaarslicht en kerstbrood brengt het Broeker 
koor u graag in de kerststemming tijdens het traditionele kerstconcert.  
Tal van meer en minder bekende kerstliederen zullen voorbijkomen, 
zowel klassieke als eigentijdse. Daarnaast staat er ook een langer 
muziekstuk op het programma dat wat sfeer betreft helemaal bij de 
kerst past, de Missa Brevis van Jacob de Haan. Deze mis zingt het 
Broeker koor samen met het gemengd koor Sint Caecilia uit 
Monnickendam, dat bij dit concert te gast is en ook zelf verschillende 
kerstliederen zal laten horen. 
Zondagmiddag 18 december om 15.00 uur in de Broeker kerk (kerk 

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

SAMEN  ZINGEN  rond de  KERST  2016 
Op  woensdag  21 december om 20.00 uur is iedereen  WELKOM  
in de Broeker Kerk voor onze jaarlijkse  muzikale ontmoeting in 
kerstsfeer!  Muzikale samenwerking  in ons  dorp komt  rond Kerst tot 

klinken. U bent van harte welkom om mee te zingen en te luisteren 
naar kerstmuziek.  Vijf koren zingen met u mee, als we met z’n allen de 
parels van vertrouwde kerstliederen zingen.  Daarnaast kunt u luisteren 
naar de sopraan Luc Ket  en een ad hoc kinderkoor uit Broek en 
omgeving. De koren laten ook hun eigen kerstkeuze horen. Dat zijn: 
Cappella Broeck, de Cantorij,  het Gemengd Koor, het 
Broekerhavenkoor en Nootweer. 
Bartje Hillen, Corrien van Dam en Ike Rebel begeleiden op piano en 
orgel. Laat u verrassen in eigen dorp! 
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!  

 

Gratis proefles Yoga en filosofie voor kinderen 

Iedere zaterdagavond staat de cursus Yoga en filosofie op het 
programma in Broek. Tot eind november is het ook mogelijk om een 
keer gratis mee te doen. De les bestaat uit 45 minuten yogahoudingen 
voor een soepel, sterk en ontspannen lichaam. Daarna buigen we ons 
over filosofische vraagstukken uit het boek "De wereld van Sofie". We 
maken kennis met de wijsheid van Socrates en Plato, maar gaan zelf 
ook op zoek naar antwoorden. Op vragen als: "Kunnen twee koekjes 
precies hetzelfde zijn?" en "Wie is er verstandiger, een jongen of een 
meisje?". Een keer komen proeven? Meld je kind dan aan voor een 
gratis proefles op www.worldatyourfeet.nl of bel Angela: 0651616234. 

SUPERMARKT IN BROEK 

Plan voor  SUPERMARKT IN Broek van GTP Vastgoed! 
Laatste nieuws: Zie de 3 dimensionale ontwerp schetsen ,van 

supermarkt met 23 appartementen , op onze 
Website                         Laat je stem horen op onze Website 
www.supermarktinbroek.nl  
 
 
 
 
 

WIE IS ER GOED IN FONDSENWERVING 
 Het verzelfstandigen en daarmee behouden van onze prachtige 
dorpskerk is alleen mogelijk wanneer we ca. 25.000,= euro extra 

inkomsten per jaar kunnen vinden. Daarvoor zoeken we iemand met 
veel ervaring in het fondsen en/of subsidies verwerven of juist iemand 
die zich de fijne kneepjes van het fondsenwerven wil eigen maken door 
zich op deze uitdaging te storten! 
Heb jij zin in om hier samen met het nieuwe bestuur inhoud aan te 
geven meld je dan aan bij: Tjerk Doornenbal (kerkrentmeester) tel: 06-
5363722 
 

CURSUSSEN VOOR KINDEREN OVER JE ZELF 

Ook in het nieuwe jaar gaan we op de zaterdagmiddag enthousiast van 
start met nieuwe cursussen voor kinderen over zichzelf. Over waar je 
zoal boos, bang, blij, verdrietig, onzeker, onrustig en gelukkig kan zijn. 
Dit doen we spelenderwijs. Voor de jonge kinderen (5-8 jaar) is er de 
cursus Eigenwijz. Voor oudere kinderen (8-12 jaar) is er de cursus Rots 
en Water. En voor kinderen vanaf 8 t/m 15 jaar is er op de 
zaterdagavond Yoga.  Meer informatie en inschrijven is mogelijk via de 
website: www.worldatyourfeet.nl  Je kunt me natuurlijk ook even bellen: 
06-51616234. Angela de Rie 
 
GOEDE VOORBEREIDING OP DE CITO IN GROEP 8?  

De CITO-toets M8 die vanaf 1 februari 2017 op de Havenrakkers wordt 
afgenomen is de laatste toets vóór het definitieve schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs dat uw kind uiterlijk 1 maart krijgt. Is uw kind 
wat onzeker en gebaat bij het nog eens ‘opfrissen’ van de stof en 
oefenen met de CITO-vraagstelling? Dan is deelname aan ons 
programma CITO&ZO een goed idee. Locatie: onze praktijk op 
Speerstraat 13 in Amsterdam. Zie voor startdata onze website: 
www.leren-zo.nl.  Meer informatie nodig? Bel Marianne de Bruijn (020 -
  774 1786) of mail naar info@leren-zo.nl. 
 

Film / Foto studio aangeboden : 

Ruimte nodig voor een foto, of film-shoot met o.a. Green Screen 10m x 
8m x 4m ? Graag informeren wij u over de mogelijkheden van onze 
studio (3 x 200 m2) in de voormalige Vleeshal aan de Hellingweg 24, 
Broek in Waterland. Tevens ruimte beschikbaar voor workshops, 
presentaties en/of exposities. contact: studio@tungsten.nl 
Colette 06 53 615 815 
 

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Goede voornemens voor 2017?  
Wil je meer gaan bewegen, je conditie opbouwen, sterkere buik- en 
rugspieren krijgen, leren de spanning van je schouders af te halen, je 
core stability versterken, soepeler worden, een plattere buik trainen of 
wil je eindelijk eens van je rugpijn af? Kom dan een gratis proefles 
doen en kijk wat PILATES voor je kan doen! Bel voor die gratis les naar 
0611395952. 
 

KERST- en SINT kadotip! 

Koop voor je geliefde, vriendin, buurvrouw, echtgenoot, zoon of tante 
een kadobon voor een overheerlijke voetreflexmassage. 
Leuk als Sinterklaaskado, onder de kerstboom of een verjaardag. De 
massage werkt o.a. door op organen, spieren en gewrichten. Bloed- en 
energiedoorstroming wordt gestimuleerd. Heilzaam tegen stress! Ook 
zo’n zin in diepe ontspanning……?  Bel 0611395952 
 

CHOCOLADELETTERS 

De chocolatier van Coffee & Cacao is weer hard aan het werk om alle 
chocoladeletters voor Sinterklaas op te spuiten. Heb je dit jaar ook zo'n 
zin in mooie, echt lekkere chocoladeletters?  
Melk, Wit of Puur, groot of klein met Sinterklaasversiering of juist met 
noten? Het is allemaal mogelijk.  
Geef je bestelling voor woensdag door dan is het op vrijdag klaar.  
Op donderdag 1 december spuit zij de laatste letters dus wees erop 

tijd bij. Kom even langs met je lijstje letters op Zuideinde 3 
Monnickendam of bel het door op: 0299 65 4343. Tot gauw bij Coffee & 
Cacao! 

KERSTBOMEN 

Wij gaan weer kerstbomen verkopen en de verkoop start het eerste 
weekend van december. De kerstbomen worden gratis thuis gebracht. 
Firma Wals Schokker, Zuideinde 15, Broek in Waterland 
020 4033540  

KERSTSTUKJES 

Ik mag graag knutselen met Natuurlijke materialen, en daarom kunt U 
bij Nel Arends, Wagengouw 114, Broek in Waterland  terecht vanaf 15 
december voor Kerststukjes..Telnr:0204033096 

  
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lekker 
kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en haken voor een 
goed doel, behalve als er lunch is van Wonen Plus. 

Digicafé 

Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 geopend 
en bent u welkom met uw laptop,  smartfoon, of andere digi-apparaten.  
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