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AGENDA 

11nov Sint Maarten 
11nov DRAAI 33 Zelfoogsttuin informatiebijeenkomst 
12nov OUD PAPIER Soos:Zuid 
12nov DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
13nov SRV De Draai: Sjoelen 
15nov BBC Najaarsdrive in Het Broeker Huis 
17nov Vrouwen van Nu: Muzikale avond 
17nov kerkplein: Over Dieter Bonhoeffer 
19nov OUD PAPIER Soos: Noord 
19nov DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 

19nov DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
20nov SRV De Draai: Sinterklaas Kien 
21nov OUD PAPIER Havenrakkers 
21nov Sinterklaasintocht 
23nov Dorpsraad voorlichtingsavond N247 in de Broeker kerk 
24nov Samen eten in Het Broeker Huis 
26nov OUD PAPIER Soos: Zuid 
26nov DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, 10.00 uur 
26nov DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
27nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28nov Broeker Kerk inzameling voor Voedselbank 
  3dec OUD PAPIER Soos: Noord 
  3dec DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, breien 10.00 uur 

  3dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3dec Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 4dec SRV De Draai: Koersballen 
 4dec DRAAI 33: Filmhuis 
 7dec Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10dec DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
10dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
10dec DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes, 10.00 uur 
10dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11dec SRV De Draai: Sjoelen 
12dec Broeker Kerk: Hobbybeurs in Kerstsfeer 
16dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
17dec OUD PAPIER Soos: Noord 
18dec SRV De Draai: Kerst Bingo St.D.O.B. 
19dec OUD PAPIER Havenrakkers 

20dec Gemengd Koor Kerstconcert 
22dec Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
25dec SRV De Draai: Geen programma 
 

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 
 

 

Waar blijft onze supermarkt in Broek? 

Zie www.prettig-weekend.nl oktober week 44 pagina 21..  
Namens het actiecomité:  

Harry de Gier, George Geugjes en Jan Mars 
 

Sint en Piet bij u thuis?  
Voor 4 en 5 december bel tel 020 4033205 of 0629028775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINT MAARTEN 

woensdag 11 november tussen 18.00 en 20.00 uur 

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit gebruik het volgende: 
Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zij dragen een lampion 
en zingen Sint Maartenliedjes. Vroeger kregen de kinderen dan turf, 
hout, stukje spek of bonen. In onze tijd geeft u koek, snoep, fruit of 
zoiets. Er worden ook allerlei varianten gezongen op de oorspronkelijke 
liedjes. 

 

VROUWEN VAN NU 
Dinsdag 17 november 20.00 

Familie de Haan uit Oost Wieringen laat ons genieten van een 
muzikale avond. 

Bernhard Nieuwentijt College Pierebaan 5 Monnickendam 
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ZELFOOGSTTUIN IN BROEK IN WATERLAND 
Wil je lokaal en biologisch geteelde groenten eten voor een 
betaalbare prijs? Wil je (samen met je kinderen) zien hoe 
groenten groeien gedurende het seizoen? Droom je van een 
moestuin, maar heb je geen groene vingers of ontbreekt het je 
aan tijd?  

Dan is de zelfoogsttuin misschien iets voor jou! 
Wij, twee enthousiaste professionele tuinders, willen samen met 
jullie een mooie plek creëren om elkaar te ontmoeten in de 
buitenlucht en een concrete bijdrage te leveren aan een 
duurzaam, eerlijk voedselsysteem. Nieuwsgierig? Kom naar een 
van de informatiebijeenkomsten, we vertellen er graag meer 
over: 
donderdag 29 oktober, Het Broeker Huis, 20.00- 22.00 uur of 
woensdag 11 november, DRAAI 33, 20.00-22.00 uur 

 
BROEKER BRIDGE CLUB 

NAJAARSDRIVE op  zondag 15 november in Het Broeker Huis 

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbon van € 40,--. 
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 kun je je telefonisch opgeven bij Hennie van Velzen 
(020-4031928) of bij Leo van der Voort (020-4033368).  
Vol is vol en aan de zaal geen gelegenheid tot inschrijven. 

Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 

 
KINDER KOFFIE BAR 

Ben jij een Broeker boefje tussen 0 – 4 jaar? 
 Dan ben je samen met je pappa/mamma/oppas(opa/oma) van 
harte welkom bij de Kinder Koffie Bar (voorheen: KruipClub),  
Elke woensdagochtend IN DE EVEN WEKEN , m.u.v. de 
schoolvakanties. Dus op: 28 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 13 jan, 
27 jan, 10 feb, etc! van 10.00 uur tot 12.00 uur op 
Noordmeerweg 1A. Samen lekker spelen (binnen of buiten), 
koekje of fruit eten, limonadedrinken. Toegang gratis! En de 
koffie staat klaar. tangotjitske@hotmail.com 

 
BUURTBUS WATERLAND 

Buurtbus Waterland zoekt vrijwillig chauffeurs. 
EBS lijn 419 Buurtbus Waterland Uitdam - Zuiderwoude - Broek 
in Waterland - Monnickendam - Overleek - Ilpendam - 
Purmerend ziekenhuis, zoekt vrijwillig chauffeurs. 
Zie www.buurtbuswaterland.nl voor meer informatie. 
Op 13 december gaat de nieuwe dienstregeling in! 
 

HOBBYBEURS IN KERSTSFEER 
Op zaterdag 12 december is er weer een Hobbybeurs in de 
Protestante kerk in Broek in Waterland.  
Er zijn weer verschillende Hobbyisten met o.a. natuurlijke 
materialen en interieurdecoraties. 
De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Gratis entree en de koffie staat klaar. 
 

WILLEM VOS 
De boeken presentatie. 

Wij willen alle Broekers bedanken voor de warme en hartelijke 
ontvangst en de grote opkomst, Mada en Willem, Heleen en 
Jan. 
Inmiddels zijn wij veertig jaar weg, toch raak je de band met 
Broek nooit kwijt, voor ons was het een familie bezoek, een 
reünie en een boek presentatie.   
Sorry als we sommige van jullie niet onmiddellijk herkenden.  
Mada en Willem, Heleen en Jan.  
Kijk ook op: 
http://www.walburgpers.nl/?s=Willem+Vos&post_type=productl 
 

KERSTBOMERN 

Bij t”winkeltje op zuideinde 15. We starten met de verkoop op maandag 
7 december, de bomen worden gratis thuis gebracht. 
We zouden het graag de twee keer daarvoor in de bg willen plaatsen 
dat is vlg mij12 november en 26 november. 
Vriendelijk dank Annemarie Schokker van de firma  Wals en Schokker 
Tel 020 4033540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORLICHTINGSAVOND ONDERDOORGANG PLAN  
DORPSRAAD N247 

Op maandagavond 23 november a.s. aanvang 20.00 uur 
organiseert de Dorpsraad in de Broeker Kerk een 
voorlichtingsavond over haar plan voor een onderdoorgang van 
de N247 door Broek in Waterland. De dorpsraad bedankt alle 
gulle gevers aan de crowdfunding actie. Hierdoor heeft 
ingenieursbureau Witteveen & Bos de opdracht gekregen het 
Dorpsraad plan door te rekenen. Zij presenteren op deze avond 
hun eerste uitwerking waarvoor ieders inbreng ook zeer op prijs 
wordt gesteld. Eind dit jaar biedt de Dorpsraad haar eigen plan 
aan de Provincie aan. 
U bent van harte uitgenodigd. 
Zie ook onze site: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl en 
www.onderdoorgangbroek.nl 
 

BROEKER KERK 
VOEDSELBANK Inzameling op zaterdag 28 november tussen 

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 en soep. 
Koffie en thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en 
tandpasta. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, geen 
verse waren en niets over de datum! 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank rekenen 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 NL13RABO012035460 
 

S.D.O.B. 
Uitloting obligaties 

Rond de ALV van sv SDOB, in oktober 2015 zijn er obligaties 
uitgeloot voor inwisseling. Houders van de obligaties in 
onderstaande tabel kunnen zich melden bij onze 
penningmeester, Lex Ordelman. Dat kan per email: 
l.ordelman@ordelman-administraties.nl of tel.4033514 
1-3-15-31-45-52-60-69-74-75-77-86-98-105-144-162-165-175-
194-206-225-227-341-368-377-455-510-519-538-544-572-605-
626-655-719-758-762-807-866-924-957-1010-1011-1013-1042-
1063. Typefouten voorbehouden, 
 

EHBO-vereniging nieuwe stijl 
Start vandaag nog met een cursus EHBO! 

Waarom? Wilt u hulpeloos toekijken als er iemand bewusteloos raakt? 
Of als uw kind zich snijdt en het bloeden stopt maar niet? 
Met E-learnen kunt u gelijk starten, door middel van duidelijke filmpjes 

en snelle feedback, kunt u in uw eigen tempo het EHBO theorie 
certificaat halen. In aansluiting daarop, kunt u bij de EHBO vereniging 
in Broek in Waterland onder leiding van gecertificeerde kader 
instructeurs uw EHBO diploma halen, dit kost u 10 uur en daarna kunt 
u examen doen. 
De kosten vallen bijzonder mee, zeker omdat de (meeste) 
ziektekostenverzekeringen een groot deel van het cursusgeld 
vergoeden. 
Wilt u alleen kinder EHBO doen, dan is dit ook op dezelfde manier 
mogelijk, alleen zijn de kosten wat lager en is de lestijd korter. 
Om een behaald diploma geldig te houden, dient u per jaar 4 
lesavonden van 2 uur bij te wonen, om een kinder EHBO geldig te 
houden, is eens per 2 jaar een lesavond voldoende. 
Wat houdt u tegen?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Reiny 
Wiedemeijer:  r.driessen@wiedemeijer.com    tel. 020-4033699 of Paul 
Cohen: paulambu2@gmail.com  020-4031227 

 
GITAARLES 

Gitaarles in het Broekerhuis op de maandag en dinsdag. Door bevoegd 
docent, voor jong en oud, elektrisch en akoestisch.  
http://www.gitaarschoolamsterdam.nl/wordpress/vestigingen/broek-in-
waterland/ 
https://www.facebook.com/gitaarlesbroekinwaterland/timeline 
Welkom!  Voor meer info kunt U contact opnemen met Gitaarschool 
Amsterdam, Jan Wouter Oostenrijk, mob.06 275 22 715,  

www.gitaarschoolamsterdam.nl info@gitaarschoolamsterdam.nl 
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