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22jan OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
22jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
22jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
22jan Vrouwen van Nu: Het Noord-Hollandskanaal, Dick Keijzer 
23jan SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
24jan OUD PAPIER Havenrakkers 
26jan Brainstorm-avond Samenwerking Tunnel Waterland 
27jan St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

29jan OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
29jan DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
29jan DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
29jan Kerkplein Film over Franse Elle-hoofdredacteur Bauby. 
30jan SRV De Draai: Geen activiteiten 
31jan Broeker kerk: Inzameling voedselbank 
 2feb Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 5feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 5feb DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
 5feb DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
 5feb DRAAI 33: Spiritueel Café 
 5feb Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 6feb SRV De Draai: Samen Koersbal 
 6feb DRAAI 33 Filmhuis 
12feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12feb WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
13feb SRV de Draai: Sjoelen 
15feb BBC Voorjaarsdrive in Het Broeker Huis 
19feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19feb Vrouwen van Nu: Jaarvergadering 
20feb SRV De Draai: Kienen 
22feb Catharina Stichting Z’wou: Koffieconcert 
24feb St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis, zaal open 17.15 uur 

26feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
27feb SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28feb OUD PAPIER Havenrakkers 
  2mrt Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur Jaarverg. 
  5mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  5mrt DRAAI 33 Spiritueel Café 
  6mrt DRAAI 33 Filmhuis 
  6mrt SRV De Draai: Samen Koersbal 
12mrt WonenPlus warme lunch in DRAAI 33 
12mrt Herhalingscursus AED burgers 
13mrt SRV De Draai: Sjoelen 
 
29mrt Rommelmarkt t.b.v. Broeker Kerk 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VROUWEN VAN NU 
Donderdag 22 januari 20.00 uur 

Dick Keijzer geeft een dia lezing over het Noord-Hollandskanaal.  
We maken een denkbeeldige reis van Amsterdam naar Den Helder 
langs en over het kanaal. We kijken op deze tocht ook even rond in 
Purmerend en Alkmaar. 
Bernhard Nieuwentijt College, Pierebaan 5, Monnickendam 

 
OPROEP: Brainstorm-avond Samenwerking Tunnel Waterland 

Op 24 november jl. vond in een overvolle Broeker kerk de 
informatieavond van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland plaats. 
Tijdens deze avond werd duidelijk hoe onverminderd sterk de 
noodzaak van een tunnel door Broek in Waterland is. Eerder werden 
meer dan 2000 handtekeningen opgehaald, en ook nu klonk in de kerk 
een luid en eensgezind protest tegen de onwil van de provincie om 
gehoor te geven aan de stem van de burger. In plaats daarvan wordt 
aangestuurd op een wegverbreding door Broek in Waterland - een 
onacceptabel scenario. Om die reden zijn wij met een aantal inwoners 
een samenwerkingsverband gestart om dit onderwerp op de politieke 
agenda's te krijgen vóór de provinciale verkiezingen van 18 maart. 
Hierbij hebben wij echter hulp nodig! 

Tijdens een brainstorm avond willen wij samen met andere 
betrokkenen uit het dorp en de regio op zoek naar gerichte acties met 
maximaal effect. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen die ervaring 
hebben met, en willen meedenken over de volgende zaken:  
1. Succesvol actie- en campagnevoeren 
2. Bestuurlijke/juridische ervaring: hoe beïnvloeden we de 
provincie/gemeente etc. 
3. Technisch: kennis van techniek (bruggen, verkeer, tunnel, geluid, 
roet et.)  
4. Creatieve oplossingen voor (alternatieve) financieringsvormen 
Wanneer en Waar? 
Op maandagavond 26 januari van 20.00 tot 22.00 uur in het Broeker 

Huis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland. 
Aanmelden kan via tunnelwaterland@gmail.com.  

 
SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 

Dinsdag 27 januari, 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 is open vanaf 17.15 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 23 januari.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 23 januari 

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. 

 
GEVANGEN EN TOCH VRIJ 

Een waargebeurd verhaal 
Kerkplein Waterland vertoont op donderdagavond 29 januari een film 

over het leven van de Franse Elle-hoofdredacteur Jean-Dominique 
Bauby. Door een beroerte raakt hij bijna helemaal verlamd. Dat 
verandert zijn leven en dat van de mensen om hem heen. Hoe gaat 
hijzelf en anderen hiermee om? Jean-Do kan slechts met zijn linkeroog 
knipperen. Maar zo weet hij zijn eigen biografische roman te schrijven. 
Een waargebeurd en indrukwekkend verhaal.  
De avond vindt plaats in de De Bolder, ’t Spil 1, in Monnickendam. 
Aanvang 20.15 uur. De toegang is gratis, collectebus bij de uitgang. 
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INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
31 januari 2015 in de Broekerkerk 

De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur . 

Alle houdbare verpakte artikelen zijn welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees 
of vis, potten groente, 
koffie, thee, douchespullen, tandpasta etc. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, geen verse 
waren en niets over de datum! 
De mensen van de Voedselbank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

LOOPCURSUS Broek in Waterland 

START  
Zondag  01 Februari 2015 10.00 uur 

Deze cursus is bedoeld voor licht gevorderden en gevorderden.  
Voor iedereen die kennis wil maken met verschillende trainingsvormen 
en technieken. Naast de training kun je nog 1 of 2 keer zelf lopen op 
een persoonlijk schema. 
Ontwikkeling, plezier en variatie staan voorop. Twijfel je nog, loop dan 
de eerste keer mee zonder verdere verplichtingen. 
Duur van de cursus: 9 trainingen van 1,5 uur (t/m zondag 29 maart) 
Zondagochtend  10.00 uur bij Fitness Rob de Baat, 

 

Broek in 
Waterland, kosten € 95,- (excl. training schema) 
Info en aanmelding www.aves-coaching.nl of 06-10859958 

 
VOORJAARS BRIDGE DRIVE 

Op zondag 15 februari organiseert de BBC haar voorjaarsdrive in 

Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars.  
Hoofdprijs: dinerbonnen voor het restaurant Het Broeker Huis ter 
waarde van € 80,-- 
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 Hennie van 
Velzen (020-4031928) of 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. Menu: 
www.broekerhuis.nl 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
 

Inschrijvingen Basisschool de Havenrakkers 

Het schooljaar is nog lang niet om, en toch zijn we al aan het vooruit 
kijken naar het nieuwe schooljaar dat in augustus begint. Om zo 
optimaal gebruik te kunnen maken van allerlei Wet- en Regelgeving is 
het voor ons heel belangrijk om te weten welke leerlingen zich nog bij 
ons zullen inschrijven. 
De ervaring leert dat niet iedereen even tijdig inschrijft. Hierbij vragen 
we nu de hulp van alle ouders: kent u ouders van nieuwe leerlingen 
(vierjarigen of verhuizers) wilt u dan aan hen kenbaar maken dat het 
heel belangrijk is om tijdig bij ons in te schrijven. Dan weten wij wat wij 
moeten plannen en op welke kinderen we zullen rekenen. Op voorhand 
hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
Engelse les voor kinderen 

Voor kinderen uit groep 5 en hoger start er eind januari Engelse les bij 
Taleninstituut Waterland. Engels leren met verhalen en liedjes, iedere 
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur. Kijk snel 
op http://www.taleninstituutwaterland.com/engels-voor-kids-/ voor alle 
informatie! Of bel met Kirstin Plante op 06-12329694. 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
Fototentoonstelling van Albert Roosenburg onder de titel: 

“De horizon rond Zuiderwoude”. 
elk weekend van 17 januari t/m 1 februari van 12 -15 uur. 

Toegang gratis. 

Voor de Zuiderwouder fotograaf Albert Roosenburg is het altijd mooi 
weer. De natuur is een indrukwekkend theater en of  het nu regent, 
mist of stormt, Albert gaat er op uit om foto’s te makenVoor deze 
tentoonstelling selecteerde Albert een groot aantal prachtige foto’s van 
het landschap en het zwerk. 
Voor meer werk en info zie zijn website: www.albertfoto.nl 

 
HERHALINGSCURSUS AED Burgers. 

De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 12 maart 2015 
om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 25,00 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK in WATERLAND 
op de website www.oudbroek.nl 

alle zich in het archief van Oud Broek bevindende 
Broeker Gemeenschappen 

compleet van 1962 tot heden 
Misschien heeft u thuis nog Broeker Gemeenschappen van voor 1962, 
neem dan contact op met het secretariaat 403 1201 of mail naar 
info@oudbroek.nl.   

Ook op www.oudbroek.nl te vinden: 
Oude beroepen en bedrijven vanaf 75 jaar geleden. 

Klik op deze tekst bij collectie en je kunt je erover verbazen hoeveel 
bedrijvigheid er in Broek in Waterland was. 

 
ROMMELMARKT zonder ROMMEL 

Zaterdag 29 maart is er rommelmarkt t.b.v. de Broeker kerk. 

De spullen die u bestemd hebt voor de ROMMELMARKT kunt u vanaf 
nu weer brengen. Voor meubels in goede staat kunt u  contact 
opnemen met de fam. Valk, tel. 403 1724.  
Boeken, grammofoonplaten, cd’s en dvd’s, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, legpuzzels en kleding, enz. kunnen naar Laan 4, Marion 
Spaans, tel.403 1494. 

Wilt u geen computers, printers en oude televisies brengen. 
 

DRAAI 33 

Ook DRAAI 33 heeft nu een website www.draai33.nl. 
Op deze website kunt u zien wat er te doen is, welke dagdelen nog vrij 
zijn, wat de huur per dagdeel per ruimte is en u kunt via de mail ruimte 

reserveren en vragen stellen. 
 

DORPSRAAD 

Nieuw op de website van de Dorpsraad is het complete archief met alle 
voorgaande (23) Dorpsraad kranten, 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl.  

 
OPPAS AANGEBODEN 

Ik ben een jongen van (bijna) 15 jaar die meer oppaswerk zoekt. 
Ik pas op kinderen vanaf 4 jaar. Zorgzaam en betrouwbaar. 
Referenties beschikbaar. Tel. - 0633092591 
Email - rollovanwijk@hotmail.com 

 
PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Voelt u zich steeds stijver worden? Wilt u wat aan uw rugpijn doen? 
Moeten de buikspieren wat aangetrokken worden? Heeft u behoefte 
aan een uurtje in- en ontspanning helemaal voor uzelf?  
Kom dan trainen bij ons in een relaxte sfeer, maar met discipline! 
Pilates is een rustige, beheerste, doch intensieve manier van het 
trainen van lange, sterke spieren.  
Hierbij wordt de ontspanning ook zeker niet vergeten. U moet dan 
denken aan stretching, goede ademhalingstechnieken en meditatieve 
relaxation ter afsluiting van de les, vooral in dit donkere seizoen. 
Reageer snel voor een gratis proefles of schrijf u direct in! 
carolmoves@hotmail.nl of 0611395952 
 

VOETREFLEXZONEMASSAGEMASSAGEMASSAGE 

Wat is voetreflextherapie eigenlijk? Deze therapie gaat ervan uit dat 
ons hele lichaam weerspiegeld wordt in de voet. Door deze zones te 
masseren kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, 
last van spieren of gewrichten (bv tenniselleboog, herniaklachten, 
artrose), depressieve gevoelens, hormonale klachten zoals de 
overgang, menstruatieproblemen of puberstress, luchtwegproblemen, 
en tal van andere klachten. Aangezien ik opgeleid ben volgens de 
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) masseer ik ook de 
meridianen met de daarop gelegen acupunctuurpunten. Het lichaam is 
één geheel met de geest. Emoties en stress zorgen ongemerkt voor 
fysieke klachten.  
Heeft u geen klachten? Houd uw lichaam dan klachtenvrij en kom 
genieten van een zeer ontspannende voetreflexmassage. Is uw 
interesse gewekt? Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie naar 
0611395952 of carolmoves@hotmail.nl. Direct een afspraak maken 
kan natuurlijk ook! 

 
BIKKELkids 

heeft weer plek in de weerbaarheids-trainingen voor kinderen tussen 
de 6-12 jaar!! Meld je snel aan via sara@bikkelkids.nl of 0622674102. 
Ook voor betrouwbaar intelligentieonderzoek of een SECOND 
OPINION van de NIO. Voor meer informatie over ons aanbod kijk op 
www.bikkelkids.nl. Tot snel! 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Lex Karanelan, oud 57 jaar, e.v. Hella Broeksmit 
Jacob Dekker, oud 90 jaar, w.v. H. Dobber 
Cornelis de Gier, oud 88 jaar, veearts in ruste 
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