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AGENDA 

  8dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
  8dec DRAAI 33: WonenPlus: Warme lunch 
  8dec DRAAI 33: Digicafé 
  9dec SRV De Draai: Sjoelen 
  9dec Catharina Stichting: Kun je van niets een fortuin maken  
10dec Neeltje Pater Kerstboom op het Kerkplein 
11dec BBC Winterdrive in Het Broeker Huis 
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 
16t/m18dec Kleindiersportvereniging Tentoonstelling 
16dec SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
17dec OUD PAPIER Havenrakkers 
17dec Broeker kerk Kinderkerstfeest 
17dec Koppelklaverjassen in Zuiderwouder Dorpshuis 
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 
   8jan Nieuwjaarsreceptie in Het Broeker Huis 

 

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! 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

O DENNEBOOM, O DENNEBOOM… 
Neeltje Pater is dol op Kerstmis. Daarom staat er vanaf  zaterdag 10 
december een enorme sfeervolle verlichte kerstboom op ons 

pittoreske Kerkplein. Om bij weg te dromen, een liedje naast te zingen 
of gewoon even je neus in te steken voor de heerlijke dennengeur.  
Fijne feestdagen allemaal, maak er wat moois van samen! 

 
WINTERDRIVE BBC 

De BBC organiseert op zondag 11 december de WINTERDRIVE.  

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! Hoofdprijs: Dinerbonnen ter waarde van € 80,-- 
De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
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 kunt u zich telefonisch opgeven bij Leo van der Voort 
(020-4033368). Vol is vol en aan de zaal is er geen gelegenheid meer 
om je in te schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.broekbridge.nl Noteer alvast de 
volgende data van DRIVES op zondagmiddag: 
15 januari 2017 HOEKSTRA & VAN ECK NIEUWJAARSDRIVE 
19 februari 2017 VOORJAARSDRIVE 
 

KLEINDIERSPORTVERENIGING 

De kleindiervereniging Broek in Waterland en Omstreken houdt in het 
weekend van 16 t/m 18 december haar jaarlijkse tentoonstelling. 

Bij deze jubileum show tonen de fokkers hun mooiste dieren zoals 
konijnen, cavia’s en volière vogels. Ook de bekende tombola en een 
knuffelhoek  voor de kinderen zal aanwezig zijn. 
Het geheel vindt plaats in de gymzaal van de Havenrakkers. De 
opening van deze 85

e
 tentoonstelling zal om 20.00uur gedaan worden 

door wethouder J. van der Hoeven. 
Daarna is de show het gehele weekend te bezichtigen. Zaterdag van 
10.00 – 22.00uur en zondag van 10.00 – 15.30uur. 
De entree is gratis. 
 

KOPPELKLAVERJASSEN IN ZUIDERWOUDER DORPSHUIS 
Op zaterdag 17 december is een een koppelklaverjas avond in het 

Dorpshuis van Zuiderwoude.  Er zijn mooie prijzen te winnen.  
Aanvang 20.00 uur. Opgeven bij G. Oudhuis 06-20989898 
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KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN  
IN BROEK IN WATERLAND 

Op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur willen wij samen met de 

kinderen van Broek in Waterland en omgeving weer het kerstfeest 
vieren. De deuren van de dan prachtig versierde kerk staan open voor 
alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en 
iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
Een aantal kinderen zal samen een kerstspel opvoeren met als titel  
“Het kerstfeestje van Jezus…”. Wat gebeurt er in het stadje 

Bethlehem en wie spelen daar allemaal een rol in?? We gaan het zien 
en natuurlijk zullen er veel liedjes worden gezongen. Ook zal er een 
kerstverhaal worden verteld met beelden erbij. 
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.  
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze viering en  
krijgen alle kinderen een kleurplaat mee. 
We zien u/jullie graag op zaterdag 17 december 2016. 
 

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 ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 20 december nu de 3

e
 dinsdag van december, 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 en speciaal voor kerst treedt het 
Broekerhavenkoor op. 
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 in 
Waterland.  
Opgeven kan t/m 16 december  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 16 december 

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 
 

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!  

 
KERST 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 
 

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.  

 
OPPAS GEZOCHT 

Wij zoeken een oppas voor onze twee dochters van 3 en 4 jaar oud. In 
ieder geval voor 1 x in de 2 weken op vrijdag de hele dag, met zicht op 
meer tijden/data. Bij voorkeur iemand met ervaring en geregistreerd als 
gastouder, maar is geen vereiste. Bel bij interesse naar Jasper op 06-
12305784 of Vera op 06-24913405. 

 
KERST IN HET BROEKER HUIS 

Het Broeker Huis is beide Kerstdagen open voor diner. 

Wij serveren een heerlijk vijfgangendiner: 
- Salade van krab met radijs en Tom Kha Kai 
- Knolselderijsoep met coquille 
- Paddenstoelenrisotto met gepocheerd ei 
- Hert met rode kool, aardappelfondant en specerijenjus 
- Koffiemousse, hazelnootijs en karamelsaus 
Vijfgangendiner à € 52,50 p.p. 
Reserveren (verplicht): 020-4031314 
Dieetwensen tijdig doorgeven s.v.p. 
Open 18.00 uur, aan tafel 19.00 uur 

 
Nieuwjaarsreceptie Het Broeker Huis 

Zondag 8 januari organiseert Het Broeker Huis samen met Stichting 

Het Broeker Huis dé Nieuwjaarsreceptie. 
Alle Broekers zijn welkom van 15.00 tot 17.00 uur voor drankjes, 
happen en veel gezelligheid! 
Kinders zijn uiteraard welkom: The Nanny Shop zal weer heerlijk voor 
ze zorgen. 
Na afloop blijft het Grand Café gewoon open voor wie er nog geen 
genoeg van heeft..!! 
 

GEVONDEN 

Gevonden langs de Broekermeerdijk:  Gevoerde zwarte muts met 
bontkraag en oorkleppen. Tel. 020 4031638. 
  

Bos sleutels gevonden. Ze lagen op de Dorpsstraat, ter hoogte van de 
bushalte/OBM.  Mocht iemand ze zoeken, kunnen ze opgehaald 
worden bij ons thuis. tel 06 13532669. 
 

COÖPERATIE ZON OP WATERLAND, project Noorderzon 

Bij het verschijnen van deze Broeker Gemeenschap zijn de 272 
panelen voor 24 deelnemers in het Zon op Waterland project 
“Noorderzon” al geïnstalleerd, op het dak van de schuur van Mark de 
Gier in de Noordmeer.  Gaat u vooral even kijken dan kunt u dit met 
eigen ogen aanschouwen. Voor diegenen onder u die er ook voor 
voelen om te investeren in zonnepanelen en die niet op hun eigen dak 
mogen of willen laten leggen hebben we de inschrijving voor een 
tweede project (Noorderzon-II) al opgestart. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via de website van Zon op Waterland 
www.zonopwaterland.nl. Maar u kunt ons ook altijd persoonlijk 
aanspreken of bellen voor informatie. Willem de Vries (0653-160229) 
en Johan Lok (0648-633415).   
 

CURSUSSEN VOOR KINDEREN 

Ook het komend jaar staan er weer allerlei leuke en leerzame 
cursussen op het programma voor de kinderen in Broek. Voor de 
allerjongste kinderen (5-8 jaar) start er een cursus Eigenwijz, waarin 

ze spelenderwijs leren waarover ze zoal boos, bang, blij of verdrietig 
zijn. De cursus Rots en Water is er voor kinderen (8-12 jaar) die willen 

leren in hun kracht te staan, om hun zelfvertrouwen te vergroten. Voor 
de oudere kinderen (vanaf 10 jaar) die willen leren meer tot zichzelf te 
komen, is er de cursus Yoga en filosofie.  

De cursussen worden verzorgd door Angela de Rie (pedagoog) 
Kijk voor meer informatie op www.worldatyourfeet.nl of bel: 06-
51616234 

 
U bent welkom bij:  

de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland 

Wat deed je tot ver in de vorige eeuw als je katholiek was? Je stuurde 
je kind in Monnickendam naar school. Lees erover in de nieuwste 
uitgave van oudbroek.nl, het boekje van Vereniging Oud Broek in 
Waterland, dat driemaal per jaar verschijnt. Voor € 12,50 per jaar bent 
u lid van de historische vereniging. Meldt u aan via: 
www.oudbroek.nl  Contact – Lid worden. telefoon 020 403 1201 of 
een briefje in de bus op Buitenweeren 17, 1151BE Broe 
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