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AGENDA 

19jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19jan DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
19jan DRAAI 33: Digicafé 
20jan SRV De Draai Kienen 
24jan Vrouwen van nu: lezing over schaatsen 
26jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
26jan DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
26jan DRAAI 33: Digicafé 
26jan Kerkplein Waterland filmavond  
27jan SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
27jan Kleindiervereniging feestelijke prijzenavond 
28jan OUD PAPIER Havenrakkers 
28jan Zuiderwouder Kerk Winterwandeling 
28jan inzameling Voedselbank 
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 
14feb Enneagram, De Draai 33 
16feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
16feb Vrouwen van nu: jaarvergadering 
16feb DRAAI 33: Digicafé 
19feb Broeker Bridge Club Voorjaarsdrive 
23feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23feb DRAAI 33: Digicafé 
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! 
 

 
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! 
 
 

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. Diege-
nen die het papier zelf wegbrengen kunnen het in die kar kwijt. Wij 
danken u voor uw medewerking. 
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OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  28 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!! 

 

 
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lek-
ker 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 geo-
pend en bent u welkom met uw laptop,  smartphoon, of andere digi-
apparaten.  
 

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,-- 
 

 
Vrouwen van nu 

Dinsdag 24 januari om 20.00 uur in het Bernard Nieuwentijt college 

in Monnickendam: de heer Plugboer komt vertellen over zijn grote 
hobby schaatsen. Met veel humor vertelt hij over de verschillende 

tochten, waaronder de elfstedentocht .Ook laat hij afbeeldingen zien 
en brengt hij schaatsen en sleetjes mee ter bezichtiging 
  
Op donderdag 16 februari aanvang 20.00 uur in het Bernard Nieu-
wentijt college in Monnickendam: jaarvergadering en na het bespre-

ken van de jaarstukken spelen we bingo. 

 
Collectanten gezocht voor Hersenstichting 

Beste Broekers, Allereerst alsnog de Beste Wensen voor 2017! Dat 

dit jaar U gezondheid en geluk moge brengen!  
Dit jaar vindt de collecte van de HERSENSTICHTING plaats van 
maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari.  

Ik zoek 10 mensen die bereid zijn om in die week een uurtje vrij te 
maken voor dit goede doel.  
In overleg kunt u aangeven waar u wilt collecteren.  
Wat u ook doet -één straat, meerdere straten- u helpt uw medemens 
ermee. Kleine moeite, Groot effect!  
Mail me op rieksschreuder99@gmail.com of bel, sms of Whatsapp 
me op 06-43895396. Doen! 
Rieks Schreuder, Roomeinde 12, 1151 AN Broek in Waterland. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. 
 

BROEKER BRIDGE CLUB 

broekbridge@hotmail.com                                        
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 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 28 januari 2017.  Verschijnt op donderdag 1 x per 14 dagen. 
                                                www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: NL42RABO0310713579 

VANAF HEDEN KUNT U UW KOPIJ ALLEEN NOG ZENDEN NAAR: 
redactie@debroekergemeenschap.nl 
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zal in de Bolder op de maandagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur 
bridge-les geven. Kosten € 90,- inclusief lesboek. Aanmelden gar-
da.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 stuur-
de 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.  
 

 
WATERLANDER VAN HET JAAR 

De Dorpsraad Broek in Waterland is genomineerd als ‘Waterlander 
van het jaar’! Tot en met 20 januari kunnen jullie op ons stemmen via 

de site van het Noord-Hollands Dagblad. Vanwege het bijzondere 
burgerparticipatietraject waarmee we ons inzetten een onderdoor-
gang te realiseren op de N247. Een win-winsituatie voor lokaal en re-
gionaal, omdat de doorstroming verbetert én de leefbaarheid vergroot 
wordt. Maar ook omdat ons traject een  mogelijkheid is de inzet van 
burgers in de politiek drastisch te veranderen. 

Je zou alle vrijwilligers van de Dorpsraad helpen als je voor ons 
stemt. 2017 is cruciaal voor de besluitvorming over de onderdoor-
gang. Help ons hiervoor nog meer aandacht te krijgen. 
Hartelijk dank namens Dorpsraad Broek in Waterland. 

 
FILMAVOND van KERKPLEIN WATERLAND 

 Hoe je de greep op het leven kunt verliezen.. De ziekte van Alzhei-
mer verandert het leven van hoogleraar Taalkunde Alice Howland in-
grijpend. 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 
 
 

KLEINDIERJOURNAAL 

De 85
e
 kleindiertentoonstelling afgelopen jaar was wederom een suc-

ces. 
Ondanks de vogelgriep waardoor er geen kippen, eenden en ganzen 
konden worden geshowd waren er genoeg andere dieren te bewon-
deren. 
De aanwezige konijnen, cavia’s en vogeltjes konden op een ruime 
belangstelling aan bezoekers rekenen. Ook de knuffelhoek, nieuw dit 
jaar, was een groot succes. 
De feestelijke prijzenavond met o.a. uitreiking van de gewonnen be-
kers en een paar rondjes bingo wordt gehouden op vrijdagavond 27 
januari a.s. Deze avond vindt plaats in het dorpshuis van Zuiderwou-

de en begint om 20.00uur. 
Leden, donateurs en andere belangstellenden zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 

 
WINTERWANDELING 2017 

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam organiseert op za-
terdag 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 chocola-
demelk, 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. 

 
 

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
Op zaterdag 28 januari 2017  

In de kerk van broek in waterland 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
 
WAT KUNT U MEENEMEN? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees 
of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  douchespullen en tandpas-
ta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank re-
kenen 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. 
 

 
CATHARINA STICHTING 

Zondag 5 februari 2017, 16.00 uur 
Sytse Buwalda - “Terug in Waterland “ 

 Alt-zanger Sytse Buwalda keert terug naar zijn geboortedorp Zui-
derwoude. 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 

 
 

Brandweerkazerne 

Op 4 februari is het dan eindelijk zover! Dan komt burgemeester 
Luzette Wagenaar-Kroon officieel de nieuwe brandweerkazerne op 
de Eilandweg openen. Mannen en vrouwen van de brandweer: suc-
ces met de verhuizing. 
En misschien heb je het spandoek bij de kazerne al gezien: Vrijwil-
ligers gezocht. Dus woon je in Broek of werk je in Broek, meld je aan! 
 

 
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  
 
 

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Is je goede voornemen voor 2017 om (meer) te gaan sporten? Dan 
ben je hier aan het goede adres. PILATES geeft je een sterker, soe-
peler en leniger lichaam. PILATES maakt je core sterker en helpt bij 
rugpijn. PILATES is heilzaam bij stress doordat blokkades worden 
weggenomen. Kom een GRATIS PROEFLES doen en ervaar hoe 
heerlijk PILATES is en wat het voor je kan doen. Voor jong en oud, 

voor man en vrouw. 
Bel snel Carol: 0611395952 

 
 

Enneagram 
Informatieve avond over het  'Enneagram' op dinsdag 14 februari 

2017. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 
menstypes. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de 
werkelijkheid kijkt. Ieder mens heeft 1 preferente bril. Word je je be-
wust van deze brillen dan opent zich een nieuwe wereld, waarin je 
gedragingen van jezelf en anderen gaat herkennen en begrij-
pen. Aanvang: 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 
uur. Locatie: De Draai 33, 1151 CD Broek in Waterland. Kosten: 20 

Euro (ter plekke contant te voldoen). Deelname dmv een email 
naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

 
FITNESS ROB DE BAAT 

 Al meer dan 25 jr. mogelijkheden om op het dorp in  een kleine 
sportschool te kunnen trainen. Onder begeleiding en in kleine groe-
pen, zowel overdag als ‘s avonds. 
Alle leeftijden vanaf de middelbare school tot achter in de tachtig ma-
ken er momenteel gebruik van. Kom langs/mail of bel voor een gratis 
proefles  Conditie/Core stability; Pilates of half uur benen/buik, armen 
en rug. 
Fitness Rob de Baat, Nieuwland 21 
020-4033389 info@robdebaat.nl 
 

 
Schoenmaatjes van Edukans 

De jaarlijkse schoenendoosactie voor Edukans is weer goed verlo-
pen.   
Er zijn in december 48 schoenendozen naar het verzamelpunt in 
Amsterdam gebracht en aan giften en verzendkosten is € 262,00 ge-
geven. 
De dozen werden uitgedeeld aan kinderen in scholen, weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in o.a. Al-
banië, Moldavië, Irak of Ghana. 
Iedereen die heeft bijgedragen/meegeholpen aan deze actie: HEEL 
HARTELIJK BEDANKT! 

Annie de Ruiter-van Veen 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
Bedankt Atsie! 

Met ingang van deze Broeker Gemeenschap nemen Sara Heunen-
Den Hartog en Elvyre Smits na 38 jaar het stokje over van Atsie Drij-
ver. We zullen proberen dit met evenveel toewijding te doen. 
Bedankt Atsie! 
 
Informatie en nieuws over Broek/voor Broekers is welkom op: 
redactie@debroekergemeenschap.nl 
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