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AGENDA 

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 
30nov Duurzaam Waterland: Klimaattop Waterland 
 2dec Info-avond Zelfoogsttuin in kantine SDOB 
 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 OUD PAPIER Soos: Zuid 
10dec DRAAI 33: WonenPlus Warme lunch 
10dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
11dec SRV De Draai: Sjoelen 
12dec Broeker Kerk: Hobbybeurs in Kerstsfeer 
13dec Catharina Stichting: Koffieconcert  
16dec Broeker Kerk Samen zingen rond de Kerst 
16dec Info-avond Zelfoogsttuin in DRAAI 33 
17dec OUD PAPIER Soos: Noord 
17dec DRAAI 33 Koffiedrinken en Kerststukjes maken 
17dec DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
18dec SRV De Draai: Kerst Bingo St.D.O.B. 
19dec OUD PAPIER Havenrakkers 

19dec Oud Broek: presentatie boekje over Watersnood 1916 
20dec Gemengd Koor Kerstconcert 
22dec Samen eten in Het Broeker Huis 
24dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
25dec SRV De Draai: Geen programma 
31dec OUD PAPIER Soos: Noord 
 
 

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 
 

 

KERSTBOMERN 
bij ‘t Winkeltje op Zuideinde 15. 

We starten met de verkoop op maandag 7 december, de bomen 
worden gratis thuis gebracht. Vriendelijk dank Annemarie 
Schokker van de firma  Wals en Schokker Tel 020 4033540 

 
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 3 december a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROEKER KERK 
VOEDSELBANK Inzameling op zaterdag 28 november tussen 

11.00 tot 13.00 uur  
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 douchespullen en tandpasta. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, geen 
verse waren en niets over 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 
 

DUURZAAM WATERLAND 
Op 30 november begint de Klimaattop in Parijs, een cruciale 
top op weg naar een duurzamere wereld en stabiel klimaat. 
Maar de top bereikt niets als de basis niet in beweging komt. 
Daarom organiseren Gemeente Waterland, Duurzaam 
Bouwloket, Broeklab en Stichting Duurzaam Waterland voor alle 
bewoners van Waterland: 

KLIMAATTOP WATERLAND 
locatie: Gemeentehuis Waterland 
datum/tijd: 30 november  19.00-21.30 uur 
Op deze avond zullen verschillende lokale burgerinitiatieven 
zich presenteren en met u in gesprek gaan. Daarnaast zullen 
lokale ondernemers op gebied van duurzaamheid zich 
presenteren. Zie voor meer informatie onze website: 
http://www.sdwaterland.nl/ 
Wij hopen u te zien op 30 november! 
 

ZELFOOGSTTUIN BROEKEROOGST 
Biologische Tuinderij (in wording) 

Vier weken geleden verscheen het eerste bericht over de 
zelfoogsttuin. Inmiddels hebben we al veel positieve reacties 
mogen ontvangen. Wat een enthousiasme! Wij verheugen ons 
erop om een bloeiende tuinderij te realiseren, waar deelnemers 
gedurende het oogstseizoen een verscheidenheid aan 
biologische groenten kunnen oogsten.  
Heb je de informatiebijeenkomsten gemist, maar wil je meer 
weten over wat een zelfoogsttuin precies is, kom dan naar een 
van de volgende informatie-avonden: 
woe. 2 december, 20u-22u, kantine SDOB 
woe. 16 december, 20u-22u, Draai33 
We zullen uitgebreid vertellen over de opzet van de tuinderij, 
beeldmateriaal laten zien van een voorbeeld van een 
zelfoogsttuin en er is veel ruimte voor vragen  en gesprek. 
Welkom!   Jantien Meijer en Marijke Droog 
Voor meer info, zie ook www.broekeroogst.nl of volg ons via 
facebook.com/broekeroogst 
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WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 10 december, de tweede 
donderdag van de maand, in DRAAI 33, om 12.00 uur. 
Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd door Jesse 
Groente en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig 
mee eten!. Dus wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op bij 
ons Servicepunt 0299-650480. Staat u al op lijst en u bent 
verhinderd, dan dient u zich af te melden. 

 
 

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. 

 
WINTERSNERTDRIVE in Het Broeker Huis 

De BBC organiseert op 13 december de Winter-snert-drive. De 
kosten voor deze gezellige middag bridge zijn laag gehouden: € 
10,-- per paar. U betaalt aan de zaal. 
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, onder meer heerlijke 
en rijk gevulde snert! Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 
80,--. 
De zaal gaat om 12.30 uur open. Het bridgen begint om 13.30 
uur. Kom bijtijds. 
Opgave bij voorkeur per mail: broekbridge@hotmail.com.  
Tel. Opgeven bij Hennie van Velzen (403 1928) of Leo v.d. 
Voort (403 3368). Vol is vol en aan de zaal is geen gelegenheid 
meer om je in te schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
 

SAMEN  ZINGEN  rond de  KERST 
Op  16 december om 20.00 uur is iedereen  WELKOM  in de 
Broeker Kerk voor onze jaarlijkse  muzikale ontmoeting in 
kerstsfeer! Dit jaar is er ook ruimte voor de Amerikaanse kerst- 
traditie.  Warm,  Winters, Vrolijk!   Andrea Vos en Yan Bijpost  
zullen liederen uit die traditie zingen. Dit bekende Waterlandse 
zangduo is op 16 december te horen in duetten, solo -  en 
samenzang.  U kunt het allemaal meebeleven. Vijf koren zingen 
met u mee, als we  de parels van vertrouwde kerstliederen 
zingen. De koren laten ook hun eigen kerstkeuze horen. 
Cappella Broeck, de Cantorij,  Gemengd Koor, het 
Broekerhavenkoor en Nootweer  laten hun stemmen klinken.  
Bartje Hillen, Corrien van Dam en Ike Rebel begeleiden op 
piano en orgel. 
 Na afloop is er koffie, thee, wijn én tijd om elkaar te spreken.  
Er is een collecte voor de onkosten van de avond. EEN TIP 
: kom op tijd!  
 
 
Yoga voor kinderen 
Even een uurtje per week naar binnen keren. Luisteren naar de 
stilte, of een mooi verhaal. Werken aan een soepel en sterk 
lichaam. Dat kan bij yoga. Op zaterdag 9 januari start er een 
nieuwe groep voor kinderen vanaf 10 jaar. Kom eens langs om 
het te ervaren. Meer informatie op www.worldatyourfeet.nl of 
0651616234 (Angela) 
 
Rots en water 
In je kracht komen kun je bij rots en water. Het is bestemd voor 
kinderen vanaf 8 jaar die zichzelf beter willen leren kennen. Die 
willen leren sterk te staan, zich te verdedigen, grenzen te 
stellen, STOP te zeggen of vrienden te maken. Op zaterdag 9 
januari start er een nieuwe groep in Broek. Meer informatie op 
www.worldatyourfeet.nl of 0651616234 (Angela) 
 

VERMIST 
Sinds zondag  8 november VERMIST: kleine zwarte poedel, 12 
jaar oud, luisterend naar de naam Rikkert. Ondanks oproepen 
via facebook en foto's in diverse winkels nog steeds niet terecht. 
Wie o wie heeft iets gezien of gehoord?  Graag bericht aan Mw. 
G. van Rijk 4031795 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

koffiedrinken 
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. 

Kerststukjes maken 
Op donderdagochtend 17 december van 10.00 uur tot 12.00  
Kerstukjes maken in DRAAI 33 onder het genot van een lekker 
bakkie koffie. Neem dan uw schaal of bakje mee en eventueel 
wat versiering. Verschillende takjes groen zijn aanwezig. De 
kosten zijn € 2,50 per persoon. 
 

Digicafé 
Digicafé heeft koffie, thee en geduld voor U bij de uitleg van e-
mail, internet en andere digihandigheden. Elke 
donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in DRAAI 33. Wilt 
u een ander helpen, ook u bent welkom. 

 
Verjaardag vieren 

DRAAI 33 biedt u de mogelijkheid er b.v. uw verjaardag te 
vieren. Wat denkt U van een heerlijke lunch, of 's middags een 
gezellig borrel uurtje, of een etentje met wat natafelen tot 21:00 
uur. Wij hebben voor u de ruimte en de warmte, u regelt de 
catering.  
In de weekenden heeft DRAAI 33 nog ruimte, na overleg kan er 
ook in de week wat geregeld worden. 
Reserveren via www.draai33.nl of Jan de Klerk, beheerder 06 
4855 7260 

 
Vergaderingen en cursussen 

organiseren in DRAAI 33 kan op alle niet verhuurde dagen en 
avonden tot ± 10.30 uur. Een dag telt 3 dagdelen en daar wordt 
flexibel mee omgegaan. Reserveer via www.draai33.nl of bel de 
beheerder,  
Jan de Klerk, 06 4855 7260. 
 

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. 

 
 

Waar blijft onze supermarkt in Broek? 
HOERA WE HEBBEN EEN WEBSITE! 

Bedankt voor alle hart verwarmende reacties! 
We willen zo veel mogelijk reacties, die jullie reeds per email 
naar ons hebben toegezonden, op de website hebben. 
Een korte reactie, IN HET GASTENBOEK, van twee woorden is 
net zo welkom, als een lange. De website is 
www.supermarktinbroek.nl  klik dan op ”laat je stem horen” of 
reageer onder het artikel! 
 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK  
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. 
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