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AGENDA 
22dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
22dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
22dec DRAAI 33: Digicafé 
24dec Broeker Kerk Kerstnachtdienst 
23dec SRV De Draai: Geen activiteiten 
29dec OUD PAPIER Soos: Noord 
29dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
30dec SRV De Draai: Oudejaarskien van St. DOB 
   1jan Catharinastichting Nieuwjaarsconcert om 16.00 uur 
   4jan Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
   5jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
   5jan DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
   5jan Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
   6jan SRV De Draai Samen Koersbal 
   6jan DRAAI 33 Filmhuis 
   7jan OUD PAPIER Havenrakkers 
   8jan Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert 
   8jan Nieuwjaarsreceptie in Het Broeker Huis 
12jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12jan DRAAI 33 Wonen Plus:  Warme Lunch 
12jan DRAAI 33: Digicafé 
13jan SRV De Draai  Sjoelen 
15jan BBC Nieuwjaarsdrive in het Broeker Huis 
19jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19jan DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
19jan DRAAI 33: Digicafé 
20jan SRV De Draai Kienen 
26jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
26jan DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
26jan DRAAI 33: Digicafé 
27jan SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28jan OUD PAPIER Havenrakkers 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!  

 

KERSTNACHTDIENST BROEK IN WATERLAND 
Op 24 december 2016 om 22.00 uur is de kerstnachtdienst in 
de kerk van Broek in Waterland. De voorganger in deze viering 
is Ds. Eugène Baljet uit Monnickendam en het orgel wordt 
bespeeld door Martin Sikkema. 
Aan deze dienst wordt verder muzikaal meegewerkt door het 
Fanfarecorps Zuiderwoude, onder leiding van Thomas Geerts. 
Wij nodigen u allen van harte uit om bij deze feestelijke viering, 
als voorbereiding op het kerstfeest, aanwezig te zijn. Komt allen 
.... 
 

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 

 

  
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. 

DRAAI 33 is ook open op 22, 29 december en 5 januari 
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.  
Het Digicafé is gesloten op 29 december en 5 januari 
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CATHARINASTICHTING 

TRADITIONEEL NIEUWJAARSCONCERT 
 in de zuiderwouder Kerk 

 J.S. Bach op één instrument. 
Raaf Hekkema, saxofoon           Foto : Brendon Heinst 

De afgelopen vijf jaar werd J.S. Bach gespeeld door Mick Stirling (2x) 
en  Pieter Wispelwey (cellosuites), Carla Leurs (viool) en Esther 
Apituley (altviool). Nu zijn Partita’s, zoals nog nooit gehoord. 
Meervoudig prijswinnaar Raaf Hekkema heeft een avontuurlijke geest. 

Paganini’s vioolconcert met orkest spelen, Hekkema deinst er niet voor 
terug. Hij geeft ongeveer honderd concerten per jaar over de hele 
wereld, waarbij hij voornamelijk arrangementen van eigen hand 
uitvoert. Dankzij de decennialange intensieve samenwerking met de 
andere leden van Calefax Rietkwintet, allen geschoold door de 
prominente houtblazers van het Concertgebouworkest, heeft 
Hekkema’s spel een karakter dat zich met geen andere saxofonist laat 
vergelijken. Hij is vanaf 2015 als hoofdvakdocent saxofoon verbonden 
aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Uit de pers over 
Paganini Caprices for Saxophone: ‘Raaf Hekkema is gek. En daar 
mogen wij blij mee zijn. Want anders hadden we nooit Paganini’s 
beroemde caprices in een versie voor saxofoon gehad (...) Hij speelt 
alle caprices ook nog op zo’n wijze dat het geen moment gaat 
vervelen. Hekkema is gek, maar het is wel een briljante gekte.’ (Luister: 
www.raafhekema.com) 
Zondag 1 januari, Kerk Zuiderwoude, 16:00 uur. Toegang € 10.00  

Kerk open vanaf 15.30. Na afloop is er gelegenheid een glaasje te 
drinken en met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. 
Kaarten t/m 30 december reserveren: jeanneklein@planet.nl, met 
vermelding van naam en volledig adres. U ontvangt een 
bevestigingsmail. 

 
OUDEREN SOOS BROEK IN WATERLAND 

OUD PAPIER 
Vanaf 1 januari 2017 staat onze oud papier container op het terrein 

van voormalig Kebo/ Kringloop. Onze papierkar staat daar bij. 
Diegenen die het papier zelf wegbrengen kunnen het in die kar kwijt. 
Wij danken u voor uw medewerking. 

 
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 januari 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  7 januari 2017 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!! 
Een wijziging van de ophaaldata was niet doorgegeven aan de 
redactie van dit blad.. 

 
NIEUWJAARSCONCERT FANFARE ZUIDERWOUDE 

Op 8 januari 2017 geeft het fanfarecorps Zuiderwoude haar 

Nieuwjaarsconcert. 
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om van de muziek te genieten en 
elkaar te ontmoeten. 
Een kleine greep uit het repertoire is  o.a. The Lady is a Tramp, El Cid ( 
trompetsolo ) It’s a Beautiful Day  
Ook ons opleidingsorkest laat van zich horen. 
Als u interesse heeft om ook een instrument te gaan bespelen, of heeft 
al les, kom een een kijkje nemen op de donderdagavond  (19.00 uur 
dorpshuis Zuiderwoude), het is gewoon leuk om in ons 
opleidingsorkest uw partijtje mee te spelen. Samen muziek maken 
verrijkt je leven. 
 De koffie en zelf gebakken appeltaart staat voor u klaar. 
Aanvang 11.30 uur in het dorpshuis te Zuiderwoude. 
De entree is gratis. een gift voor de onkosten in de bus bij de deur is 
altijd hartelijk welkom 
Bezoek ook een onze website www.fanfarecorpszuiderwoude.nl of 
facebook. 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE in 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..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BROEKER BRIDGE CLUB 

De BBC organiseert op zondag 15 januari 2017 
de HOEKSTRA & VAN ECK-drive. 

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn (veel) prijzen voor diverse winnaars.  
Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 80,00 
De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek. 
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. 
Na de drive kunt u in Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken open 
vanaf 18.00 uur. Wel vooraf reserveren: 020 403 1314. 
Uitslagen worden vermeld op: www.broekbridge.nl 
Noteer alvast de laatste zondagmiddagdrive van dit seizoen: 
Zondagmiddag 19 februari 2017 Voorjaarsdrive  

 
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 Broek in W’land, 
e-mail ino@oudbroek.nl.  
 

FIT, FUN & RUN 

Begin nu alvast met je gezonde voornemen, en kom in beweging bij Fit, 
Fun & Run. Deze activiteit is geschikt voor verschillende niveaus; de 
ervaren hardloper, maar ook mensen die in 2017 aan een leuk running 
event willen mee doen, willen afvallen of snel uitvallen vanwege 
blessures.  
Fit, Fun & Run is een combinatie van hardlopen, functionele 
krachtoefeningen en plezier maken in de buitenlucht. Doe een keer 
gratis mee bij een proefles en ervaar wat sporten in de buitenlucht met 
je doet.   
De trainingen zijn op donderdag om 19:30 uur bij 
voetbalvereniging S.D.O.B.  
Voor info en aanmelden neem contact op met Sporten met Cees, 06-

54326944 of kijk op sportenmetcees.nl.  
 

KERSTTAARTEN 

Bij de koffie of thee of als onderdeel van het kerstdessert, een mooi en 
echt lekker stukje taart. Remco, de patissier van Coffee & Cacao maakt 
de fijnste taarten. Dit jaar kun je kiezen uit; limoentaart, 
kersenkwarktaart met merengue, pure chocoladetaart of framboos witte 
chocoladetaart. Ze kosten 14,95 per stuk en je haalt er 6 grote- tot 8 
kleinere punten uit. De mooie kerstdecoratie zit er gratis en standaard 
op. Bel en Bestel uw favoriet(en) tot uiterlijk vrijdag 23 december op 
0299 65 4343. Of kom even langs op Zuideinde 3 in Monnickendam. 
Ook voor heerlijke bonbons, chocoladetruffels, florentine koeken, 
scones en meer. Tot gauw bij Coffee & Cacao! 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Nel Bruijn-van Waveren, oud 87 jaar,  e.v. J.C. Bruijn 
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