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AGENDA 

24dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
24dec Broeker Kerk Kerstnachtdienst 
25dec SRV De Draai: Geen programma 
28dec Oliebollen Volleybal Toernooi te M’dam 
31dec OUD PAPIER Soos: Noord 
31dec Broeker kerk: Oudejaarsvesper om 19.30 uur 
  1jan Zuiderwouder kerk: Nieuwjaarsconcert 
  3jan Het Broeker Huis Nieuwjaarsreceptie 
  4jan Gemeente Waterland Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur 
  5jan Vrouwen van Nu: Nieuwjaarsreceptie 
  7jan OUD PAPIER Soos: Zuid 
  7jan DRAAI 33: Koffie- haken - breien 
  7jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  7jan Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  8jan SRV De Draai: Koersbal 
  8jan DRAAI 33: Filmavond 
  9jan Kerstboomverbranding 
10jan BBC Hoekstra&van Eck Bridgedrive 
10jan Fanfare Zuiderwoude 
11jan Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
14jan OUD PAPIER Soos: Noord 
14jan DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
14jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
15jan SRV De Draai: Sjoelen 
21jan OUD PAPIER Soos: Zuid 
21jan DRAAI 33: Koffie- haken - breien 
21jann DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
22jan SRV De Draai: Kienen 
23jan OUD PAPIER Havenrakkers 
24jan 100 jaar Droge Voeten + PIM Pubquiz in Het Broeker Huis 
28jan OUD PAPIER Soos: Noord 
28jan DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes - kletsen 
28jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
28jan Vrouwen van Nu: Jelle Abma vertelt over het Ilperveld 
 4feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
 

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 

 
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 7 januari a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

IJSCLUB BROEK IN WATERLAND 
Boten liggen in de weg 

Heeft u uw boot al uit het water gehaald? Het ziet er nu niet naar uit dat 
het kan gaan vriezen, maar het is nog lang geen februari. 
In het Dee geen boten en het Havenrak alleen helemaal aan de 
zijkanten bij voormalige pastorie en Neeltje Pater. Dan kunnen we er 
weer een fijn feest van maken.  
 

VROUWEN VAN NU 

Dinsdag 5 januari 20.00 tot 22 00 uur NIEUWJAARSRECEPTIE 
Bernhard Nieuwentijt College, Pierenbaan, 5 M’dam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KERSTNACHTDIENST in Broek in Waterland 

Op Kerstavond, 24 december om 22.00 uur staan de deuren van de 

prachtig versierde Broeker kerk wijd open voor het vieren van de 
kerstnachtdienst. Voorganger in deze dienst is Ds. Martien Pettinga. 
Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door het Marker 
Mannenkoor. Zij zullen niet alleen hun eigen kerstliederen ten gehore 
brengen, maar ons ook ondersteunen in de samenzang. 

KOMT ALLEN    -    KOMT ALLEN   -   KOMT ALLEN 
 
Donderdag 31 december is er om 19.30 uur OUDEJAARSVESPER. 

Ds. Charlotte Kremer van Zuiderwoude/Uitdam gaat voor en brengt 
haar gemeente mee. U bent van harte welkom om het jaar af te sluiten. 
 

CATHARINA STICHTING 
Traditioneel Nieuwjaarsconcert 

 J.S. Bach op één instrument Esther Apituley, altviool   
Vrijdag 1 januari, Kerk Zuiderwoude, 16:00 uur          

De afgelopen 4 jaar werd J.S. Bach gespeeld door Mick Stirling;   
Pieter Wispelwey (cellosuites); Carla Leurs (viool). Nu een Lecture 
Concert van de prima donna van de altviool (partita’s, sonates en 
suites). Esther Apituley (1958) werd geboren in Amsterdam. Op 
twaalfjarige leeftijd begon zij op de viool en stapte vrij snel daarna over 
op de altviool. In 2012 en 2014 zette ze het Internationaal Viola Viola 
Festival succesvol op de kaart. Vanaf voorjaar 2016 trekt dit festival 
met een bredere invulling en onder de naam Esther Apituley ’s 
Locomotiv het land in. www.estherapituley.nl en www.violaviola.nl 
Toegang € 10,-. Kerk open vanaf 15.30 uur. Na afloop is er 

gelegenheid een glaasje te drinken en te proosten op het nieuwe jaar. 
Kaarten t/m 30 december reserveren: jeanneklein@planet.nl, met 
vermelding van naam en volledig adres. U ontvangt een 

bevestigingsmail. 
 

HET BROEKER HUIS 
“GRAND CAFÉ & TROUWERIJ HET BROEKER HUIS” 

Beste Dorpsgenoten en Buitenlui,   
BREAKING NEWS! 

Naamswijziging 

Het Broeker Huis ondergaat na de jaarwisseling een 
(digitale)metamorfose met de inzet van de wijsheid van alle Broekers 
met als werknaam “GRAND CAFÉ & TROUWERIJ HET BROEKER 
THUIS”. De wijsheid van de Broekers gaat de richting bepalen van 
onze dienstverlening. Geen idee is voor ons te gek. Geen ongezouten 
kritiek ontsnapt aan onze aandacht. Kortom: jullie stem gaat 
meetellen!    
Nominatie Ondernemersprijs 2015; STEMMEN graag vóór 23 
december a.s.! 

Het Broeker Huis is inmiddels met twee andere bedrijven genomineerd 
voor de Ondernemersprijs Waterland 2015. Een deskundige jury maakt 
op 4 januari de prijswinnaar bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Gemeente Waterland vanaf 19.30 uur. Daar is elke Broeker 
welkom! U kunt via www.ovwaterland.nl op ons stemmen. 
Het Grand Café als tweede huis 

Nog in de experimentele fase: een fijne plek voor alle Broekers met 
superlekkere happen, veel gezelligheid en charmante bediening! Open 
vanaf 3 januari. 
Zondag 3 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie Het Broeker Huis 

Samen met Stichting Het Broeker Huis organiseren wij weer de 
Nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom van 15.00 tot 17.00 uur. 
Aansluitend blijven wij open als Grand Café & Trouwerij Het Broeker 
Huis. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen! Jeppe & Jorrit 
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Oliebollen Volleybaltoernooi, 

Voor iedereen die het leuk lijkt om aan een gezellig volleybaltoernooi 
deel te nemen organiseert Volleybalvereniging Monnickendam een 
open toernooi. Voor jong en oud is er de mogelijkheid om hier aan deel 
te nemen op maandagavond 28 december in ‘t Spil.  

Het toernooi is voor kinderen t/m 16 jaar (mini’s, jeugd C en B) van 
18.00 uur – 19.30 uur. De A-jeugd en volwassenen (v.a.) 17 jaar 
kunnen daarna van 19.30 – 22.00 uur deelnemen. Iedereen uit 
Waterland is uitgenodigd om zich voor dit toernooi in te schrijven. Dit 
kan door een mail te sturen naar info@vvm63.nl onder vermelding van 
naam en leeftijd of maandagavond 15 minuten voor aanvang te melden 
in de zaal van de sporthal. De teams worden door de vereniging 
ingedeeld, dit wordt ter plekke bekend gemaakt. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en het eerste drankje neemt de volleybalvereniging 
voor zijn rekening. Denk aan zaalschoenen en sportieve kleding!  
Voor meer info, kijk op de site van Volleybalverenging Monnickendam: 
www.vvm63.nl  

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Op zondag 10 januari 2016 geeft het fanfarecorps Zuiderwoude haar 
traditionele Nieuwjaarsconcert. 

Het thema hiervoor  is “de Watersnood van 1916“ . 

In samenwerking met de vereniging Suyderwou’s Historie geven wij 
aandacht aan 100 jaar geleden met verhalen, foto’s en filmmateriaal uit 
Zuiderwoude, Broek in Waterland en omgeving. 
Dit met een speciaal bijpassende muzikale omlijsting en/of 
ondersteuning. Er wordt ook een speciale editie van de Suyderwou’s 
Chronyk gepresenteerd, die voor de leden van de Suyderwou’s Historie 
gratis en voor de niet leden voor € 5,- te verkrijgen is. 
Iedereen hartelijk welkom. 
De koffie met de zelfgebakken appeltaart staat voor u klaar. 
Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts 
Dorpshuis te Zuiderwoude Dorpsstraat 42 
Zondag 10 januari 2016, Aanvang; 11.30 uur Entree; Gratis 

 
HOEKSTRA & VAN ECK – bridgedrive  

De BBC organiseert op 10 januari 2016 de Hoekstra & van Eck 

bridgedrive. De kosten bedragen slechts: € 10,-- per paar en worden 
aan de zaal betaald. Er zijn (veel) prijzen voor diverse winnaars, 
Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 80,--. 
De zaal (in Het Broeker Huis, Leeteinde 16, in Broek in Waterland) 
gaat om 12.30 uur open. Het bridgen begint om 13.30 uur. Kom bijtijds.  
Opgave bij voorkeur per mail: broekbridge@hotmail.com. Geen e-mail? 
Dan kunt u zich telefonisch 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. 
Na de drive kunt u in Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken is open 
vanaf 18.00 uur. Wel vooraf reserveren: 020 403 1314. (voor het menu: 
www.broekerhuis.nl.  
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
 

100 JAAR DROGE VOETEN 
Waterlandse Pubquiz in Broekerhuis op 24 januari. 

Er is een initiatief uit Waterland om samen met Omroep PIM een serie 
pubquizen te organiseren met als onderwerp:  water, de 
watersnoodramp van 1916 en 100 jaar droge voeten. Een dijk van 
een quiz.  

Het gaat om vijf zondagen, waarbij de eerste in Monnickendam is op 
17 januari. Dan volgt Broek in Waterland (24-1), Ilpendam (31-1), 
Marken (7-2) en de finale weer in Monnickendam. Telkens dus op 
zondagmiddag van 14.00-16.00 uur.  
Binnenkort volgt informatie hoe je je kunt opgeven voor deze quiz. De 
bedoeling is dat er telkens tien teams van vier personen meedoen. De 
pubquiz wordt live op tv uitgezonden, via Omroep PIM en er zijn leuke 
prijzen te winnen. 

 
HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

Zaterdag 19 december is het eerste exemplaar van: “Watersnood 1916 
Broek in Waterland” aan loco burgemeester Laura Bromet 
overhandigd. De zaal was goed gevuld met leden van de vereniging, zij 
haalden daarna allen hun gratis exemplaar af. 
De andere leden hebben voor de Kerstdagen hun exemplaar in de 
brievenbus ontvangen. 
Mocht u nog een exemplaar willen of niet-lid zijn, dan is het boekje 
vanaf maandag 21 december voor € 5,-- verkrijgbaar in de winkel van 
C. Pels, Havenrak 31, Broek in Waterland. 

 
PILATES 

Het nieuwe jaar goed beginnen met voldoende beweging? Dat kan! 
Kom een gratis proefles doen en kijk of pilates wat voor je is.  
Pilates houdt je soepel en lenig, maar maakt ook vooral je core (buik 
en rug) sterk. Core stability, waardoor je minder last hebt van pijntjes in 
rug en schouders. Natuurlijk komen ook alle andere spiergroepen aan 
bod èn de nodige ontspanning! 
Bel naar 06-11395952 of mail naar carolmoves@hotmail.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EHBO-les nieuwe stijl! 

We willen dit nog graag een keer onder de aandacht brengen, de 
kosten zijn nu bekend en ook de data waarop de praktijklessen 
gegeven gaan worden. 
Start vandaag nog met een cursus EHBO! 

De kosten bedragen € 160,00 per persoon, waarbij de meeste 
zorgverzekeraars deze kosten geheel, dan wel gedeeltelijk 
vergoeden(afhankelijk van de zorgverzekeraar).  
De praktijklessen zijn op de zaterdagochtenden: 6-2-2016; 20-2-2016; 
12-3-2016, van 9:00 – 12:00 uur en examen op 19-3-2016 
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. 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 
 

Pannenkoekenhuis “De Witte Swaen” 

Soms denk je… waar zullen we dit jaar weer eens gaan eten in de 
decembermaand. Je bedenkt allemaal ingewikkelde dingen die ver weg 
zijn. Maar het is niet altijd zo moeilijk. Je kunt 
gezellig en goed eten gewoon in je eigen dorp. Het pannenkoekenhuis 
is open op feestelijke dagen zoals kerstavond 24 dec, 2

de
 kerstdag 

(speciale kerstgerechten maar ook alle andere gerechten) en 
nieuwjaarsdag voor een toast met vrienden of familie.  
Reserveren is wel aan te raden (020 403 1525) 
Het Pannenkoekenhuis is gesloten op 1

ste
 kerstdag en oudjaarsdag. 

 
GRATIS VOETREFLEXMASSAGE VOOR ZWANGEREN 

In verband met een onderzoek heb ik behoefte aan zwangeren die 
overtijd zijn en graag willen bevallen op een natuurlijk manier. Want dat 
is wat voetreflex ook kan doen!  
Dus val je binnen de doelgroep, bel dan snel, dan krijg je alle 
informatie, een gratis voetreflexmassage (2 indien nodig) en een 
bevalling die niet ingeleid hoeft te worden.  
Voetreflexmassage geeft geen enkel risico voor je baby, geen enkele 
nadelige bijwerkingen en zal je rust en ontspanning geven. Net wat je 
nu nodig hebt...   Bel snel, Carol 06-11395952 

 
WAAR BLIJFT ONZE SUPERMARKT IN BROEK? 

NIEUW,NIEUW, 
De prospectus t.b.v. inschrijving verkoop Kringloop terrein.  
Zie: www.supermarktinbroek.nl  
                Laat je stem horen door middel van het GASTENBOEK !      

 
ROMMELMARKT 

ten bate van het onderhoud van de Broeker Kerk. 

Wegens gebrek aan opslagruimte is er gezocht naar een oplossing, om 
de Rommelmarkt toch voort kunnen zetten.  
Er is besloten om één grote ophaalactie te houden op zaterdag 2 
april 1916.  
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion Spaans 
020 403 1494 of mail Atsie Drijver atsiedrijver@zonnet.nl  

Mocht het u niet schikken op 2 april dan kunt u van maandag 4 april t/m 
donderdag 7 april tussen 10.00 en 15.00 uur zelf uw spullen naar de 
kerk brengen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail naar 
bovenstaande mensen en het wordt alsnog opgehaald. 
LET OP televisies, computers en randapparatuur worden NIET 

meegenomen of aangenomen in de kerk. 
De Rommelmarkt vindt dan plaats op zaterdag 9 april. 
P.S. Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde naar Laan 
4 worden gebracht. 

 

Het bestuur en de redactie 

van 

De Broeker Gemeenschap 

wensen U 

fijne Kerstdagen  

en 

alle goeds in 2016. 
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