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AGENDA 

   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 

   7 jan Kerstboomverbranding 
   8jan Fanfare Zuiderwoude Nieuwjaarsconcert 
   8jan Nieuwjaarsreceptie in Het Broeker Huis 
11jan Duurzame warmtemarkt in De Bolder, Monnickendam 
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 
16jan Start Bridgecursus in De Bolder Monnickendam 
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 
26jan Kerkplein Waterland filmavond “Still Alice” 
27jan SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28jan OUD PAPIER Havenrakkers 
28jan Zuiderwouder Kerk Winterwandeling 
29jan SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
  1feb Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  2feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2eb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  3feb DRAAI 33 Filmhuis 
  5feb Catharina Stichting: Sytse Buwalda 
  9feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  9feb DRAAI 33 Wonen Plus:  Warme Lunch 
  9feb DRAAI 33: Digicafé 
16feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
25feb 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! 
 

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.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van iets dat jaren gedaan wordt met een enorme inzet en 
vanzelfsprekendheid ga je vergeten hoe bijzonder dat is en  
ga je er vanuit dat dit altijd zo zal blijven. 
Meer dan 35 jaar heeft Atsie Drijver naast al haar bezigheden als 
vanzelf onze ‘papieren’ Broeker Gemeenschap vormgegeven en 
gemaakt. Eén vraag, één mailtje was voldoende. 
 
Door persoonlijke omstandigheden is Atsie genoodzaakt deze 
werkzaamheden per direct te stoppen. 
Dit maakt dat wij, naast het feit dat wij geschrokken achterblijven, op 
zoek moeten naar iemand die deze taak op zich wil nemen.  
Binnen ons bestuur zijn wij van mening dat ondanks het feit dat wij in 
een snelle digitale wereld leven de papieren Broeker Gemeenschap 
een toegevoegde waarde heeft in en voor ons dorp. 
 
Vandaar deze oproep: wie wil, samen met ons (het bestuur BGM) zorg 
gaan en blijven dragen voor het behoud van dit blad. 
 
Mocht u denken: nou dat wil ik wel, graag een reactie naar Annelies 
Blank, anneliesblank@hotmail.com of 06 52 414 699  
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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..!! 

  
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.  
Het Digicafé is weer iedere week open vanaf 12 januari 

 
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! 
 

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  

 
BRIDGECURSUS 

Op maandag 16 januari 2017 start een 12 lessen durende cursus voor 

beginnende bridgers in Monnickendam. Docent Nico Portegies zal in 
de Bolder op de maandagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur bridge-les 
geven. Kosten € 90,- inclusief lesboek. Aanmelden 
garda.blok@gmail.com of 06-40249116. 
 

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.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

WINTERWANDELING 2017 

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam organiseert op 
zaterdag 28 januari 2017 weer een winterwandeling.  
Deze keer door Kwadijk en Purmerend Noord. 
We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk van Zuiderwoude. 
De wandeling start om 14.00 uur bij de sportvelden in Kwadijk. 
De afstand is ca. 7 km. en halverwege is er een koffiestop in de 
Taborkerk in Purmerend. 
Na afloop is er om 17.00 uur in de kerk van Zuiderwoude 
chocolademelk, glühwein en aangeklede erwtensoep. 
Opgeven uiterlijk 23 januari bij Ed en Adrie Honingh, tel. 020-4033243 
of e-mail edenadrie@hetnet.nl 
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie. 
 

DUURZAME WARMTEMARKT IN DE BOLDER 
Op 11 januari zullen 8 bedrijven uit onze regio (of hier veel werkzaam) 

in de avonduren in De Bolder het publiek ‘warm’ gaan maken omtrent 
het nieuwe en duurzame verwarmen (vnl. met warmtepomp) terwijl 
woningen goed geïsoleerd moeten worden. Met een zachte winter 
zoals we die nu beleven kan een warmtepomp (‘lauwe’ buitenlucht —
>> verwarmd water in vloerverwarming/radiator) heel optimaal ons in 
de woning verwarmen. Onder deze omstandigheid was er in deze 
winter nog (vrijwel) geen gas verbruikt maar wel elektra. Met elke 1 
kWh (prijs €0,23/kWh of gratis als u genoeg pv-panelen hebt liggen op 
dak) die gebruikt wordt om de warmtepomp aan te drijven wordt er dan 
met hulp van gratis ‘warme’ buitenlucht een warmte van 4 kWh (halve 
kuub aardgas) de woning in gebracht.  
 

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  
 

CATHARINA STICHTING 
Zondag 5 februari 2017, 16.00 uur 

Sytse Buwalda - “Terug in Waterland “ 
 Alt-zanger Sytse Buwalda keert terug naar zijn geboortedorp 
Zuiderwoude. Hij zingt voor ons ‘Die Winterreise’ van Franz Schubert. 
‘Dit werk bestaat uit 24 liederen en met een korte pauze duurt het 
programma tot 17.15, dus iets langer dan u van ons bent gewend. Al 
meer dan vijfentwintig jaar is Sytse wereldwijd een gevraagd solist en 
heeft hij het genoegen om op bijzondere podia met diverse muzikale 
grootheden te mogen werken. Wij zijn trots hem in Zuiderwoude te 
mogen presenteren. 
Aanmelden: jeanneklein@planet.nl 

 
FILMAVOND van KERKPLEIN WATERLAND 

” STILL ALICE” 

 Hoe je de greep op het leven kunt verliezen.. De ziekte van Alzheimer 
verandert het leven van hoogleraar Taalkunde Alice Howland 
ingrijpend. Welke impact heeft haar ziekte op haar leven, haar werk, 
haar huwelijk en haar gezin? 
Een film die gebaseerd is op een roman van Lisa Genova. De film won 
34 filmprijzen en actrice Julianne Moore kreeg onder meer de Oscar, 
Golden Globe en BAFTA Award voor beste hoofdrolspeelster. Een 
indrukwekkende film over wat een wat een ziekte als Alzheimer met 
een mens, en zijn omgeving, kan teweeg brengen. 
Donderdag 26 januari , 20.00 uur. 

De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang 
 

S.R.V. DE DRAAI 

De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in DRAAI 33 de 
volgende activiteiten: Elke maandag biljarten voor dames van 9.30-
11.30 uur en biljarten voor heren van 13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend programma met 
sjoelen, kienen, rummicub en klaverjassen en koersballen te vinden in 
de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
Kom eens langs om de sfeer te proeven en mee te doen. 
De kosten voor van de vrijdagactiviteiten bedragen € 2,- p.p. en voor 
de Bingo betaalt u ook € 2,-- 
 

 

http://www.fanfarecorpszuiderwoude.nl/
mailto:broekbridge@hotmail.com
http://www.broekbridge.nl/
mailto:garda.blok@gmail.com
mailto:ino@oudbroek.nl
mailto:edenadrie@hetnet.nl
http://www.supermarktinbroek.nl/

