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AGENDA 

  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 
11jan Jaarvergadering IJsclub 
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 
21jan DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
21jan DRAAI 33: Spiritueel café 
22jan SRV De Draai: Kienen 
23jan OUD PAPIER Havenrakkers 
24jan 100 jaar Droge Voeten + PIM Pubquiz in Het Broeker Huis 
26jan Samen eten in Het Broeker Huis 
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 
29jan SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
30jan Broeker kerk inzameling Voedselbank 
  4feb OUD PAPIER Soos: Zuid 
  4feb Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  5feb SRV De Draai: Koersballen 
  8feb Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
11feb DRAAI 33 Maaltijd Wonen plus 
 

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! 
 

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

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!    
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FANFARE ZUIDERWOUDE  

geeft op zondag 10 januari om 11.30 uur  

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, Entree; Gratis 
 

 

IJSCLUB 

De IJsclub nodigt de leden / donateurs van harte uit op de 
jaarvergadering 11 januari in het Broekerhuis aanvang 20.30 uur.  
Aftredend in het bestuur is Jan Groot. Kandidaten kunnen zich 
aanmelden voor de vergadering bij Tjerk Doornenbal. 

We hopen dat we dit jaar weer eens ijs krijgen van Koning Winter en 
een ieder zijn schaatsen uit het vet haalt om naar hartenlust te 
schaatsen. Het bestuur heeft besloten dat we voor het derde  jaar geen 

contributie ophalen. We blijven activiteiten organiseren om gezamenlijk 
naar de ijsbaan te gaan of in het najaar onze jaarlijkse wandeling uit te 
zetten. Dit is al een paar jaar een groot succes 
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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) 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:  http://www.broekbridge.nl/ 
 

EEN DIJK VAN EEN QUIZ  
een pubquiz over water en de watersnoodramp. 

Waar werd het vee ondergebracht toen de dijken in 1916 doorbraken in 
Waterland? Hoeveel geld bedroeg de schade op Marken? Maar ook: 
Hoeveel water heeft een mens nodig per dag, wat is het verschil tussen 
kraanwater en mineraalwater en welke artiest zong: “Lopen over 
water”? In het kader van de herdenking van de watersnoodramp in 
1916 en het feit dat we volgend jaar vieren dat we honderd jaar droge 
voeten hebben, wordt in samenwerking met Omroep PIM “Een Dijk van 
een Quiz” georganiseerd. Een gezellige en leerzame “pubquiz” met 
vierkeuzevragen over de watersnoodramp en over water in het 
algemeen.  

De quiz wordt gehouden op zondagmiddagen van 14:00 tot 16:00 uur 
in vier verschillende kernen van Waterland. De voorrondes zijn op 17 
januari in café Markerveerhuis in Monnickendam, op 24 januari in Het 
Broeker Huis, op 31 januari in het Dorpshuis van Ilpendam en op 7 

februari in het Trefpunt op Marken. De vragen zijn afgestemd op de 
plaats waarin de voorrondes plaatsvinden.  
Aan de voorrondes kunnen maximaal tien teams van vier personen 
meedoen. Je kunt je inschrijven als team. Het winnende team uit de 
voorrondes gaat door naar de grote finale op 14 februari in het 
Markerveerhuis. Ook deze vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 uur. 
Opgeven voor één van de voorrondes kan via deze website: 
www.dijkvaneenquiz.nl. Hier vind je ook meer informatie over de quiz. 
De voorrondes en de finale worden live uitgezonden door Omroep 
PIM. Omroep PIM heeft speciaal voor deze quiz nieuwe 

programmatuur aangeschaft waarmee de vierkeuzevragen aangevuld 
worden met beelden, video’s of geluidsfragmenten.  
Naast de kandidaten is toeschouwend publiek ook van harte 
uitgenodigd. Schrijf je snel in voor één van de voorrondes en maak 
kans op mooie prijzen.  

 

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 
 

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? 

HOERA WE HEBBEN EEN WEBSITE zie www.supermarktinbroek.nl  
Laatste nieuws: Biedingen uitslag verkoop Kebo(kringloop) terrein    en 
een  Nieuw plan voor onzichtbare supermarkt met 23 

woningen     Laat je stem horen door middel van het GASTENBOEK ! 
 

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 8 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
GEZOCHT 

Bariton (1943) zoekt in Broek (piano) begeleiding voor liederen en 
chansons: van Haendel tot Fado en van Summertime tot Mackie 
Messer. Om te beginnen voor een dagdeel per maand, als blijkt dat het 
clickt. Bel 06 456 101 69 voor nadere info en kennismaking. 
 
Gezocht: huurwoning vanaf feb/maart 2016 voor een jong gezin, 
minstens twee slaapkamers . Wij zijn verliefd op Broek in Waterland en 
willen graag hier blijven! Graag contact opnemen met familie Watson-
Brown  - 0681 379 669, popwatson@hotmail.com. 
 

 
FILMHUIS BROEK, 

laat je informeren en kom eens kijken naar een film. 
Iedere eerste vrijdagavond van de maand, met uitzondering van de 

zomermaanden juli en augustus wordt in DRAAI 33 een film gedraaid 
door het Filmhuis Broek. Het streven is: een gevarieerd en interessant 
filmaanbod te doen. Het kunnen nieuwe films zijn, maar ook oude, 
kunstzinnige films. We staan open voor suggesties en tips.  
Start om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00, incl. een drankje na 
afloop.  We vinden het gezellig om na te praten, maar er is geen 
bespreking van de vertoonde film. Er is plek voor een max. van 25 
personen. Als je geïnteresseerd bent in het aanbod van het Filmhuis 
meldt je dan aan op  info@filmhuisbroek.nl..  
Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de gegevens 
vindt van de te vertonen film. Je kunt je via het email adres opgeven en 
je krijgt via de mail bericht of er plaats is.  
Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavonden. 

De eerstvolgende film is op vrijdag 8 januari. 
 

Digicafé 

Het Digicafé is vanaf 7 januari weer elke donderdagmiddag van 14:00 
uur tot 16:00 geopend en bent u welkom met uw laptop,  smartfoon, of 
andere digi-apparaten  

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. 
 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 14 januari, 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. 
SPIRITUEEL CAFE 

Donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur in DRAAI 33:   
Body Talk 

Luisteren naar je lichaam kun je leren: om beter te communiceren met 
jezelf - lichamelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel  
Irma de Jong en Eugenie Penders-Guljé,  Bodytalk Practitioners en 

Reikimasters, vertellen over hun ervaringen en demonstreren enkele 
simpele technieken die meteen tot resultaat leiden, zoals een handige 
spier-check. Na afloop ga je soepeler door het leven! Donderdag 21 
januari 2016, om 20.00 uur in de Draai 33, Broek in Waterland 

Toegang: € 10,00. Koffie, thee en koekjes gratis. Organisatie Spiritueel 
Café: Lisette Thooft, Tatia Tensen en Georgette Guljé. 
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