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AGENDA 

11dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11dec Wonen+ Warme lunch in DRAAI 33 
11dec DRAAI 33 Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur 
12dec SRV De Draai: Sjoelen 
13dec Broeker Kerk Hobbybeurs in kerstsfeer 
14dec Catharina Stichting Zuiderwoude: Violistentweeling 
14dec Broeker kerk Kamerorkest En Suite 
17dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
18dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
18dec DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
18dec DRAAI 33: Digitaal café van 14.00 – 16.00 uur  
19dec St.DOB in DRAAI 33: Kerst bingo 
19dec Fanfare Zuiderwoude Kerstconcert Broeker kerk 
20dec OUD PAPIER Havenrakkers 
20dec Broeker Kerk: Kinderkerstfeest 
21dec Zuiderwouder kerk: Intiem Koffieconcert 
21dec Gemengd Koor Broek in Waterland: Kerstconcert 
23dec St.DOB: Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31dec OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  1jan Catharinastichting Nieuwjaarsconcert 
  2jan SRV De Draai: Samen Koersballen 
  5jan Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  8jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  8jan WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
  8jan Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  9jan SRV De Draai: Sjoelen 

 

REDACTIEADRES DE BROEKER GEMEENSCHAP 
redactie@debroekergemeenschap.nl 

willen jullie voortaan altijd dit adres gebruiken!!!! 
 

SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 

 

KERSTBOMEN 

Vanaf 6 december zijn er weer kerstbomen te koop bij  firma Wals en 
Schokker op het zuideinde 15, Tel 020 4033540.  

De bomen worden gratis thuis bezorgd. 
 

KLEINDIERSPORT 
De tentoonstelling gaat niet door!!!! 

Als gevolg van de berichtgeving m.b.t. de Vogelgriep is het bestuur tot 

het besluit gekomen om de tentoonstelling, die van 12 t/m 14 
december in de gymzaal in Broek in Waterland zou worden gehouden, 
te afgelasten. De grote loterij gaat wel door en ook de bingo op 30 

januari, dit alles om de al gemaakte kosten te kunnen dekken.  
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  20 december 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!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOBBYBEURS in KERSTSFEER 
Op Zaterdag 13 december is er weer een Hobbybeurs in kerstsfeer 

in de Kerk van Broek in Waterland. Het is van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Entree gratis. 
 

KAMERORKEST EN SUITE 
Zondag 14 december om 15.30 uur in de Broeker Kerk 

Joodse Muziek rondom Klezmer 

Marten Boeken, dirigent; Jaap Franken, cello; Ilse Gabel, sopraan;  
Marion Hofer, alt; Jacques Visser, tenor. 
Kol Nidrei voor cello en orkest van Max Bruch  
Nocturne voor cello en orkest van Tsjaikovsky  
Delen uit de liederencyclus "Uit de Joodse Volkspoëzie", Sjostakovitsj  
Klezmer: Beim Rebn En Suite, Russishe Sher, Lebedig un freilach arr. 
Marten Boeken én Klezmer voor blazers. 
Entree: volwassenen € 12,50 (incl. koffie)  
kinderen tot 12 gratis en tot 18 € 5,00 
Reserveren 06-42863907 of www.kamerorkest-en-suite.nl 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 

De Catharina Stichting Zuiderwoude organiseert i.s.m. het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds (NMF) onder het motto 
 ‘Een instrument voor talent!’:  een VIOOLCONCERT 

Door de violistentweeling Take en Mayu Konoé 
werken van Leclair, Mozart, Handel en Bach. 

Zij bespelen eeuwenoude violen die eigendom zijn van het Nationaal 
Muziek Fonds. Dit fonds bezit een groot arsenaal waardevolle 
strijkinstrumenten die het aan veelbelovende musici uitleent.    
Take en Mayu hebben al vanaf hun 4

e
 jaar les van de beroemde 

vioolpedagoge  Coosje Wijzebeek. Deze talenten van 16 jaar geven al 
sinds hun vijfde levensjaar concerten. Dus dat belooft wat!   
Zondag 14 december, Kerk Zuiderwoude, 16:00 uur, toegang 10.00 
euro. Kinderen (liefst vanaf 6 jaar) gratis. 

 
SAMEN  ZINGEN  rond de  KERST  in Broek 

Op  17 december om 20.00 uur is iedereen WELKOM  in de Broeker 
Kerk voor deze muzikale ontmoeting in kerstsfeer! We zetten de 

traditie voort. Dit jaar bundelen we nóg meer muzikale en creatieve 
krachten in ons dorp.  Voorzanger is Klaas Valk. Lisette Thooft spreekt. 
Annet de Gier en Corrien van Dam spelen op dwarsfluit en piano. 
Bartje Hillen en Ike Rebel laten piano en orgel klinken. Vijf  koren 
brengen hun eigen kerstkeuze. En natuurlijk zingen ze samen met u de 
parels van vertrouwde kerstliederen. Het Broekerhavenkoor, de 
Cantorij, Cappella Broeck, het Gemengd Koor en Nootweer … ze doen 
allemaal mee. We nodigen iedereen uit om óók mee te doen: samen 
zingen en luisteren naar kerstmuziek. Na afloop is er koffie, thee, wijn 
én tijd om elkaar te spreken en te ontmoeten. Er is een collecte voor de 
onkosten van de avond. 
Laat u verrassen!  Zó veel muziek, zang  én samenwerking in ons dorp!  
Doe mee en kom al zingend in kerststemming. 

 
SCHOOLBIBLIOTHEEK DE HAVENRAKKERS 

Dringende oproep schoolbibliotheek 

Voor de schoolbibliotheek zijn wij dringend op zoek naar 
ondersteuning. Wij zoeken mensen die regelmatig tijd beschikbaar 
hebben op vrijdagochtend. We lenen iedere maand uit. Daarnaast 
moeten er aanvullende werkzaamheden gebeuren, zoals nieuwe 
boeken aanschaffen en kaften.  Wij hopen dat er meer mensen zijn in 
het dorp die net als wij gek zijn op boeken. Als je interesse hebt, of iets 
wilt vragen, stuur een mail naar schoolbiebbiw@gmail.com.  
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FANFARE ZUIDERWOUDE 

Vrijdagavond 19 december en zondagmiddag 21 december 
a.s.  organiseren het Fanfarecorps Zuiderwoude en het Volendams 
Vocaal Ensemble een gezamenlijk kerstconcert.  

De dirigenten Thomas Geerts en Marli Durger hebben in overleg een 
mooi programma voor u samengesteld.  
Het fanfarecorps en koor zullen samen, maar ook ieder apart, 
verschillende muziekstijlen ten gehore brengen, van een prachtig 
koraal tot muziek met volop kerst-swing.  
Het concert van 19 december vindt plaats in de kerk te Broek in 
Waterland ( adres; Kerkplein 13 1151 AH )  
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur .  
Het concert van 21 december 2014 vindt plaats in de Magdalena 
Parochie in Wormer ( adres; Dorpsstraat 351 1531 HJ )  
Aanvang 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur  
Kaarten voor Broek in Waterland en de Wormer zijn in voorverkoop  
€ 13,-; aan de zaal € 15,-,  telefonisch te bestellen bij Cor Knip tel. 020 
4031989, e-mail w.knip@planet.nl.  De kaarten  liggen dan in de 
Wormer voor u klaar. Info: www.fanfarecorpszuiderwoude.nl  

 
KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN  

IN BROEK IN WATERLAND 
Op zaterdag 20 december a.s. om 19.00 uur willen wij samen met de 

kinderen van Broek in Waterland e.o. 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. 
De kinderen van de kindernevendienst van de kerk zullen samen een 
kerstspel opvoeren met als titel  “Een herder kijkt verder...". Wat zien 

ze in die donkere nacht in het veld bij de schapen, en wie komen ze 
allemaal tegen?? En waar gaan ze naar toe?? 
Natuurlijk zullen er veel liedjes worden gezongen en zal een 
kerstverhaal worden verteld. 
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.  
Na afloop krijgen alle kinderen een kleurplaat mee naar huis. 
Collecte bij de uitgang.  

 
Intiem Koffieconcert in Kerstsfeer 

INTIEM KOFFIECONCERT IN KERSTSFEER 

Programma: Telemann: cantate   - Händel: Messiah (aria’s)  
- Bach : Weihnachtsoratorium (aria’s) 

Uitvoerenden: Wim Dijkstra: orgel  -  Kim White: viool 
- Antje Lohse: mezzo sopraan 

Zondag 21 december, Kerk Zuiderwoude, 11:30 uur, aansluitend aan 

de kerkdienst. 
Optreden ook tijdens de kerkdienst voorgegaan door Ds Charlotte 
Kremer, aanvang 10:00 uur 
Koffie gratis, toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het 
concert wordt op prijs gesteld.  

 
KERSTCONCERT GEMENGD KOOR BROEK in WATERLAND 

De mooie muziek, het samenzijn in de Broeker kerk, de warme sfeer 
met kaarslicht en kerstbrood… Ons koor kijkt altijd weer uit naar het 
jaarlijkse kerstconcert. Komt u ook? Op 21 december kunt u luisteren 

naar diverse kerstliederen en ook naar een nieuw samengestelde 
'Missa Diversa'. Daarin is de mooiste muziek gebundeld uit missen die 
wij de afgelopen jaren zongen, muziek die helemaal bij de kerstsfeer 
past. 
Gemengd koor Sint Caecilia uit Monnickendam werkt mee aan dit 
concert. Net als het Broeker koor staat ook dit koor onder leiding van 
dirigent Gerarda Bloem. Verder is bariton Yan Bijpost als solist te horen 
en speelt Annet de Gier uit Broek in Waterland een intermezzo op de 
dwarsfluit. Corrien van Dam en Frank Keizer nemen de begeleiding 
voor hun rekening.  
Zondag 21 december om 15.30 uur in de kerk van Broek in Waterland. 
Gratis toegang, vrijwillige bijdrage na afloop. 

 
 SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 23 december, de 4
e
 dinsdag van de maand is er weer 

samen eten voor senioren vanaf 65 jaar. Wat u kunt verwachten? Een 
drankje, een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het 
aanmelden), een kopje koffie toe. Zaal open vanaf 16.45 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 tot 19 december.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 19 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KARMAC BIBLIOTHEEK BROEK in WATERLAND 

Openingstijden 
Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 

U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading kunt 
vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid aanwezige titels. En 
zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan kunt u die aanvragen. 
Meer info: www.karmacbibliotheek.nl  

E-mail: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 
Je kunt je ogen niet geloven, zoveel nieuwe titels in alle genres. 

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 

In verband met de feestdagen heeft Karmacbibliotheek de volgende 
openingstijden: 
- Woensdag 24 december: 15.00 - 17.00 uur. 
- Zaterdag 27 december: gesloten. 
- Woensdag 31 december: 15.00 - 17.00 uur. 
Doordat de bibliotheek zaterdag 27 december gesloten is, zult u een 

extra openingsdag de tijd krijgen om uw boeken in te leveren. 
Het team van Karmac Bibliotheek wenst u alvast fijne feestdagen. 
www.karmacbibliotheek.nl 

 
ACCORDEON Play In bij ASANEO 

Op zaterdag 14 februari organiseert Asaneo van 10:00-17:00 uur 
een Play In dag voor accordeonisten van beginners tot ver gevorderd 

in De Wije Ilp in Den Ilp.  
De werken die ingestudeerd worden zijn gearrangeerd door Piet 
Verzijde. Zowel de beginnende accordeonist als de virtuoos krijgen 
melodieën en variaties te spelen die soms niet alledaags te noemen 
zijn. De werken kennen de titels “Kortjakje op reis” (4 delen, waar ook 
“aangelegd” wordt bij Piazzolla), “Oh, Jacob, what are you doing?” 
(thema van Vader Jacob) en “De Zilvervloot”. De minder moeilijke 
partijen, aangeduid met E-partijen, zijn voorzien van vingerzetting voor 
pianoklavier en  voor knopaccordeon (B-griff). Aan het eind van de 
middag, rond 16:30 uur, zal het ingestudeerde aan het publiek worden 
gepresenteerd, met daarna nog een gezellige nazit. 
Als je wilt meedoen, dan kun je vooraf je niveau bepalen door de 
voorbeelden van de site  van Asaneo te downloaden www.asaneo.nl. 
Aan de hand van wat je niveau is, word je in een partij ingedeeld. Half 
januari krijg je jouw partij opgestuurd en kun je aan de slag! Heb je aan 
de hand van de muziek vragen, dan kun je dat te allen tijde via e-mail 
voorleggen. 
De locatie is De Wije Ilp in Den Ilp.  De kosten voor de gehele dag zijn 
€ 15,00. 
Asaneo verzorgt de accordeonlessen en ensemblerepetities op 
maandag in Broek in Waterland en op woensdag in Amsterdam-Noord. 
Informatie kun je inwinnen bij Marian van Vloten, 036-5343603 of 
info@asaneo.nl. Veel informatie over Asaneo en haar activiteiten is te 
vinden op www.asaneo.nl. 

 

 
SCHOENMAATJES VAN EDUKANS 

De jaarlijkse schoenendoosactie voor Edukans is weer goed verlopen. 
In de eerste week van december konden wij 89 mooi versierde en met 
cadeaus gevulde schoenendozen naar het inleverpunt in Amsterdam 
brengen. Van daaruit gaan ze naar het verzendpunt.  
De collecte van de Oecumenische viering van de Raad van Kerken 
was ook bestemd voor de actie. Aan giften en machtigingen is  
€ 410,20 binnengekomen voor verzendkosten, schoolmateriaal en 
toiletspullen.  
De schoenendozen gaan o.a. naar kinderen in Ghana, Irak, Malawi en 
Oeganda. De dozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen, zonder 
onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging. Op de website 
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes)  kan iedereen zien hoe 
de kinderen genieten van het uitdelen van de dozen. Neem eens een 
kijkje! Iedereen die meegeholpen heeft om deze aktie te doen slagen 
HEEL HARTELIJK BEDANKT  !!! 

 
OPBRENGST COLLECTE 

De collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Broek in Waterland  
€ 763,07. Gevers en collectanten, allemaal hartelijk bedankt voor de 
giften en de inzet!! 

 
 

 BURGERLIJKE STAND 
Overleden 

Mannes Weertman, oud 78 jaar, e.v. Margriet 
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