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AGENDA 

27okt OUD PAPIER Soos: Zuid 
27okt DRAAI 33: Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid  
27okt DRAAI 33: Digicafé 
27okt Kerkplein Filmavond ze kunnen niet om ons heen 
28okt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
28/29okt Neeltje Pater: “Overstromend water” in Broeker Kerk 
28okt Fanfare Zuiderwoude en Waterlandse Harmonie: Halloween 
29okt OUD PAPIER Havenrakkers 
30okt Fanfare Zuiderwoude en Waterlandse Harmonie: Halloween 
30okt Broeker Kerk: Oecumenische dienst: Groen geloven 
30okt Zuiderwouder Kerk Koffieconcert door ‘t Gevolg 
  2nov DRAAI 33: Ontdek je drijfveren: Wendeline de Bouter 
 2nov  Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur op woensdag 

 3nov  OUD PAPIER Soos: Noord 
 3nov  DRAAI 33: Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
 3nov  DRAAI 33: Digicafé 
 3nov  Juridisch Advies Bureau 
 4nov  SRV De Draai: Samen Koersballen 
 4nov  DRAAI 33 Filmhuis 
 6nov Catharina Stichting  Kinderconcert 
10nov OUD PAPIER Soos: Zuid 
10nov DRAAI 33: WonenPlus: Warme lunch 
10nov DRAAI 33: Digicafé 
11nov SRV De Draai: Sjoelen 
11nov Sint Maarten 
13nov BBC Najaarsdrive 
13nov Broeker Kerk: Wereldberoemde Vioolconcert van Mendelsohn 
17nov OUD PAPIER Soos: Noord 
17nov DRAAI 33: Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
17nov  DRAAI 33: Digicafé 
18nov SRV De Draai: Kienen 
19nov Sinterklaasintocht 
20nov Broeker Kerk Requiem concert i.h.k.v. “Watersnood 1916” 
21t/m26nov Collecte MS 
22nov StDOB Samen eten in Het Broeker Huis 
24nov OUD PAPIER Soos: Zuid 
24nov DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
25nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
26nov OUD PAPIER Havenrakkers 
26nov Broeker Kerk Voedselbank 
26nov Broeker Kerk Handelvereniging Requiem van Mozart 

 

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 
 

BUURTZORG 

De beste verpleging en verzorging bij u thuis 
06-10570470 

monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 
 

     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 november. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

ATELIER ELLY KOOT 

Dank jullie wel voor alle leuke, lieve reacties en attenties die we 
hebben gekregen bij ons afscheid. Het was een goede afsluiting van 
een hele fijne periode!  Adri en Elly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.s. vrijdag en zaterdag is het zover! Een voorstelling die je niet 
mag missen, koop nu nog snel de allerlaatste kaarten! 

NEELTJE PATER PRESENTEERT THEATERVOORSTELLING  
‘OVERSTROMEND WATER’ 

‘Een woelige voorstelling op een woeste locatie’ 

A.s. vrijdag en zaterdag staat het pittoreske dorp Broek in Waterland in 
het teken van de watersnoodramp, die het vee en de houten huizen 
van de Broekers precies 100 jaar geleden volledig onder water zette. 
Met een spannende locatievoorstelling, zal het publiek aan den lijve 
ondervinden hoe dat geweest moet zijn, in 1916. 
Hoe dat voelt? Maak het live mee in 2016. Ervaar in deze interactieve 
voorstelling met al je zintuigen hoe het is om alles in één klap kwijt te 
raken. Waan je door beeld, geluid, geur en materie, 100 jaar na dato, 
middenin het oog van de orkaan. In diezelfde kerk. 
Kaarten à € 25,- verkrijgbaar via www.neeltjepater.nl en bij Eetwinkel 
Jesse en Pels  
Dresscode: regenjas en -laarzen (geen zorgen, je haar blijft droog ;-) 
Leeftijd: vanaf 12 jaar 
Start locatie: Kerk Broek in Waterland 
Begin: verzamelen tussen 19.30-20.00 uur (om 20.00 sluiten de 
deuren) Einde: 22.30 uur; Borrelen & muziek: tot 01.00 uur 

 

FANFARE ZUIDERWOUDE 
Spannende Halloween kinderconcerten in 

Zuiderwoude en Zunderdorp. 

Al jaren traditie in Zuiderwoude een Halloweenconcert van blazers en 
slagwerkers voor en door kinderen! 
De opleidingsorkesten van het Fanfarecorps Zuiderwoude en de 
Waterlandse Harmonie uit Ransdorp werken opnieuw samen om er 
een extreem griezelige avond van te maken.  
Dat kun je horen aan de muziek, je kunt het zien aan de bloedstollende 
outfits van het orkest en voel je daar in het donker misschien iets in je 
gezicht kleven en kriebelen? Zijn dat spinnenwebben? Vliegt er een 
vleermuis door de zaal? Buiten is het donker, maar binnen wordt het 
monsterachtig gezellig in het dorpshuis van Zuiderwoude en 
Stadshoeve van Zunderdorp. Met spoken, heksen, 
monster, met muziek en verhalen!  
Durf jij naar dit concert te komen? Ook jij mag je heel griezelig 
aankleden!! 
Het samengestelde orkest speelt onder leiding van Thomas Geerts de 
meest thrillerachtige muziek die ze in huis hebben. 
Vrijdag 28 oktober Dorpshuis in Zuiderwoude om 19.30 uur. 
Zondag 30 oktober Stadshoeve te Zunderdorp om 16.30 uur. 

De toegang is op beide locaties gratis. 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  29 oktober wordt er OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden 

van De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in 
doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

DORPSRAAD 

 I.v.m. de dagsluiting van Het Broekerhuis op maandag vergadert de 
Dorpsraad vanaf begin november op een woensdag avond, 
beginnende op woensdag 2 november 2016. Het wordt dus de eerste 
woensdagavond van de maand vanaf november 2016 

 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 10 november in DRAAI 33, Iedereen is 

welkom! Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u gezellig mee eten!. Dus 
wilt u uw buurtgenoten (beter) leren kennen? Of 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. 
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ZUIDERWOUDER KERK KOFFIECONCERT 
WATERLAND EN ALLE WINDSTREKEN 

Onder deze titel geeft ’t Gevolg een koffieconcert in de kerk van 

Zuiderwoude. Muziek van Mexico tot Zweden en van Frankrijk tot 
Canada op zondag 30 oktober om 11:30 uur (en ook tijdens 
kerkdienst 10:00 uur). Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage 

wordt zeer op prijs gesteld  
’t Gevolg bestaat sinds 2005 en brengt met een akoestisch 

instrumentarium een gevarieerd muzikaal programma.  
De groep maakt zelf arrangementen van traditionele muziek uit zeer 
uiteenlopende landen. Ook de Nederlandse muzikale traditie wordt niet 
vergeten. Afwisseling is in het repertoire een belangrijk element. 
Artiesten:  

Hans van Deelen: zang, gitaar, mandoline, ukelele;  
Doortje Schroevers: zang, viool, blokfluit, mandoline;  
Marcel van der Vloet: zang, trekharmonica, gitaar;  
Joop Wieringa: zang, guitarrón, bodhran, darbuka, cajon 

 
OECUMENISCHE DIENST 

Viering voor iedereen 
Zondag 30 oktober a.s. 10.00 uur oecumenische viering  in de 

Broeker Kerk. Voorganger ds Martien Pettinga, muzikale medewerking 
van de Cantorij o.l.v. Ike Rebel.  

Thema van de viering: Groen geloven. 

Geïnspireerd door het thema in de encycliek van paus Franciscus over 
de zorg voor onze naasten en onze leefomgeving willen wij met elkaar  
nadenken over onze eigen bijdrage hierin.  
U bent hartelijk welkom. Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
 

ONTDEK JE DRIJFVEREN 
Lezing op woensdag 2 november 2016. Het Enneagram is een 

persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 menstypes. Je Enneatype is 
als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de werkelijkheid kijkt en deze 
inkleurt. Ieder mens heeft 1 preferente bril en bijbehorende drijfveren. 
Word je je bewust van jouw bril dan ga je gedragingen van jezelf en 
anderen beter herkennen en begrijpen. Aanvang: 19.30 uur 
(koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: DRAAI 33, 
1151 CD Broek in Waterland. Kosten: € 20 (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname d.m.v. een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

MINIMUSICAL FROZEN 

Ben je gek op zingen? Ook dol op het liedjes van de Disney film 
Frozen? Kom dan meedoen met de MiniMusical Frozen bij 
Muziekschool Waterland!  
Kinderen van 5 tot 9 jaar kunnen zich in deze heerlijk uitleven met de 
liedjes en dansjes uit de bekende Disney film ‘Frozen’. 
Op de laatste lesdag treden de kinderen op voor hun fanclub (ouders, 
oma’s en opa’s, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes).  
Op zeven donderdagmiddagen oefen je onder leiding van Anne 
Reijnoudt van 16.00 tot 17.00 uur in de zaal van Muziekschool 
Waterland in de Geulenstraat 62, Purmerend op de leuke liedjes en 
dansjes uit deze populaire film.  
De cursus begint donderdag 3 november 2016. Voor meer informatie: 

www.muziekschoolwaterland.nl/cursussen. 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
KINDERCONCERT 

Op zondag 6 november om 16.00 uur: 
“Waterland hoort kinderen uit de hele wereld.” 

Kinderconcert voor jong en oud met Saartje van Camp (cello en zang) 

en Sebastiaan van Delft, orgel en piano. Stomme film en kinderliederen 
van over de hele wereld, met medewerking van 12 kinderen voor de 
special effects.  Wie die 12 kinderen zijn, maakt de Catharinastichting 
later bekend. Kom en neem uw (klein)kinderen mee! 
  

BROEKER BRIDGECLUB 
De BBC organiseert op zondag 13 november De NAJAARSDRIVE.  

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbonnen 
van € 40,--.  

De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
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 Leo van der Voort 
(020-4033368).Vol is vol en aan de zaal is er geen gelegenheid meer 

om je in te schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 
Noteer alvast de volgende DRIVES op zondagmiddag: 
11 december 2016 Winterdrive; 15 januari 2017 HOEKSTRA & VAN 
ECK Nieuwjaarsdrive; 19 februari 2017 Voorjaarsdrive 

 
OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 

De collecte voor de Nierstichting heeft al een aantal weken geleden 
plaatsgevonden. De opbrengst van deze collecte bedraagt  
€ 1348,00. Namens de Nierstichting bedank ik alle gulle gevers en 
uiteraard alle collectanten. Winifred 
 

 
 
 
 
 
 
 

SINT MAARTEN 
Vrijdag 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. Tegenwoordig  geeft u koek, snoep, fruit of 
zoiets. Enkele van de oorspronkelijke liedjes volgen hier, tegenwoordig 
worden er allerlei varianten gezongen. 
 
Sinter Sinter Maarten   
De kalveren dragen staarten  
De koeien dragen horens  
De kerken dragen torens  
De torens dragen klokken 
De meisjes dragen rokken 
De jongens dragen broeken 
Oude wijven schorteldoeken 
Hier woont en rijk man 
Die veel geven kan 
Zalig zal hij sterven 
Honderdduizend erven 
Honderdduizend lichtjes aan 
Daar komt Sinter Maarten aan.  
 
Sinter Maarten had een koe 
Bracht hem naar de slager toe 
Was hij vet of was hij mager 
Hij moest toch maar naar de slager 
 
Sint Martinus Bisschop 
Roem van alle landen 
Dat wij hier met lichtjes lopen 
Is voor ons geen schande 
Rommelpot is overal 
Paarden en koeien staan op stal 
Vette varkens in het hok 
Centje voor de Rommelpot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEN JIJ MENSEN DIE EEN IDEE HEBBEN 
VOOR HUN BUURT OF WIJK? 

Ga dan de uitdaging aan met Kern met Pit! Door mee te doen met Kern 
met Pit kunnen burgers binnen een jaar hun droom waarmaken! Denk 
aan: een educatieve natuurroute, een kunstwerk, het aanleggen van 
een speeltuin, etc etc. Kern met Pit staat voor je klaar met tips, 
coaching en contacten. Is het doel bereikt, dan kun je het predikaat 
Kern met Pit ontvangen en €1000,-! 
Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven van 01 
september t/m 31 oktober 2016. Wil je meer weten, ga dan naar 
www.kernmetpit.nl. Of bel KNHM 026-445146" 
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STICHTING KERKGEBOUW 

Het is al weer eventjes geleden dat wij u gevraagd hebben te reageren 
op onze ideeën om het beheer, inclusief onderhoud,  van het 
kerkgebouw over te dragen aan een stichting vanuit het dorp.  
Uw ideeën en opmerkingen hebben wij meegenomen in de 
voorbereiding tot het oprichten van een dergelijke stichting. Ook 
hebben wij kennis genomen hoe het hele proces van de 
verzelfstandiging bij de grote kerk van Edam een aantal jaren terug is 
verlopen. De Stichting Kerkelijke Monumenten heeft haar positieve 
ervaringen van de afgelopen jaren met ons gedeeld.  O.a. over een 
eventuele overdracht van eigendom en het waarborgen van het gebruik 
van de kerk voor de kerkelijke gemeente. 
Ter voorbereiding hebben wij een aantal kandidaten benaderd en 
gevonden om het bestuur van de nieuw op te richten stichting vorm  te 
geven. De oriëntatiefase naar de juiste vorm en het zoeken naar meer 
bestuursleden is inmiddels van start gegaan. 
Begin november is er een afspraak om tot een goed juridisch 
verantwoord structuur voorstel te komen. 
Er zijn veel suggesties gedaan over doelen en mogelijkheden voor het 
kerkgebouw die de nieuwe stichting mee zal nemen en afwegen,  een 
proces dat veel tijd vraagt en grote zorgvuldigheid. 
Ik hoop u hiermee op de hoogte gebracht te hebben van de huidige 
stand van zaken van het proces. In december denk ik u nader te 
kunnen berichten 
Met vriendelijke groet, Tjerk Doornenbal, Kerkrentmeester  
0653637223 of tjerk@broekinwaterland.com 
 

SCHOENMAATJES VAN EDUKANS  -  DOE OOK MEE!!! 
Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school. 

Wie maak jij blij met een onvergetelijk cadeau? 

Met Schoenmaatjes van Edukans vullen kinderen in Nederland een 
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 
leeftijdgenootjes in arme landen. Zo laat je weten dat je aan een kind 
ver weg denkt. Met dit project  kunnen kinderen iets concreets doen 
voor kansarme kinderen wereldwijd. 
De schoenendozen gaan b.v. naar  Albanië, Moldavië, Irak of Ghana.  
Neem een folder mee uit de kerk of haal een folder bij ons op. Lees de 
gebruiksaanwijzing goed door, gebruik het machtigingsformulier en de 
sticker van de folder.  
De verzendkosten zijn € 6,00 per doos, hiervoor kan het 
machtigingsformulier uit de folder worden gebruikt of het geld kan in 
een enveloppe in de doos worden gedaan. Het is natuurlijk goed om 
alleen een doos te maken of alleen een gift voor verzendkosten te 
geven. 
Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel wil 
steunen  kan informatie krijgen bij: Annie de Ruiter, Molengouw 20 

(tel.: 4031635),  Marion Rem, C. Roelestraat 14 (tel.: 4031735) Tatia 
Engelbert, West Weer 1 (tel.: 4033530) 
De dozen moeten uiterlijk 27 november ingeleverd zijn op één van 

bovenstaande adressen of in de kerk. 
 

AMSTELVEENS SYMFONIEORKEST in BROEKER KERK 
Wereldberoemd vioolconcert van Mendelssohn 

uitgevoerd door jong talent zondag 13 november 

Het wonderschone en wereldberoemde vioolconcert van Mendelssohn-
Bartholdy is binnenkort te beluisteren in de Broekerkerk. Het 
Amstelveens Symfonieorkest (AmSO) begeleidt het 16-jaar jonge 
viooltalent Tim de Vries.  
Tim speelt vanaf zijn zevende jaar en soleerde al op 11-jarige leeftijd 
met het Noord-Hollands Jeugdorkest in het Zaantheater in Zaandam. 
Hij bespeelt een Enrico Ceruti-viool (Cremona 1839), hem ter 
beschikking gesteld door een particuliere bruikleengever. Tim won 
onder meer het eerste Prinses Christina Junior Concours in 2012, de 
Solistenprijs van het Peter de Grote Festival in Groningen in 2013 en 
het Britten Viool Concours in Zwolle in dit jaar. Recent heeft hij in Porto 
Ercole in Italië voor prinses Christina gespeeld op uitnodiging van het 
Prinses Christina Concours. Zijn spel was op televisie te beluisteren in 
onder meer de programma’s Jong Talent in Muziek (waarin hij samen 
met violiste Simone Lamsma speelde in het dubbelconcert van Bach) 
en De Wereld Draait Door.  
 

Het AmSO vierde begin dit jaar haar 40-jarig jubileum met een benefiet 
tournee naar Texel. Ook gaf het orkest enkele speciale concerten in 
samenwerking met het openlucht theater Amstelveen en de 
dansschool DCF Ouderkerk onder leiding van de huidige dirigent 
Rutger van Leyden.  
Door zijn grote passie en volhardendheid is het orkest gedurende het 
jaar in zelfvertrouwen en cohesie gegroeid, met als hoogtepunt de twee 
concerten waarin niet alleen het bovengenoemde vioolconcert van 
Mendelsssohn wordt uitgevoerd, maar ook de ouverture Le Nozze de 
Figaro van Mozart en de 3e symfonie van Brahms. 
Het concert vindt plaats op zondag 13 november 2016, 15:00 in de 

Hervormde Kerk, Kerkplein 13, Broek in Waterland.  
Toegang € 15,00 incl. consumptie, kinderen tot 12 jaar € 5,00. Meer 
informatie en online kaartverkoop: www.amso-orkest.nl.  
 

CANTORIJ MONNICKENDAM 
voert op 11 december a.s. aanvang 14.30 uur in de Grote kerk te 

Monnickendam, de Messiah van G.F. Händel uit. U kunt kaarten in de 
voorverkoop bestellen via www.cantorijmonnickendam.nl . 
Toegangsprijs: € 30,-; Voorverkoop: € 27,50; Donateurs € 25,-; 
Jongeren tot 21 jaar € 10,-; Kinderen tot 12 jaar gratis. 
NIMO, Kerkstraat 53 Monnickendam. 

 
 
 

VOEDSELBANK 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 26 november   

in de Kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 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. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  
douchespullen en tandpasta. 
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 
NL13RABO0120354608. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 
Fotoboek “Het verborgen tuintje in Broek in Waterland” 

 Over een periode van 10 jaar heeft de fotograaf Olaf Klijn zijn 
ontwerpgrillen losgelaten op zijn achter een hoge heg verscholen 
tuintje van 7 x11 meter in het dorpje Broek in Waterland. 
Een fotoverslag daarvan, met teksten in de Nederlandse en Engelse 
taal, heeft hij met close-up foto’s van meer dan 60 vaste planten, 
bloembollen en struiken samengebracht in het boekje “Het verborgen 
tuintje in Broek in Waterland”.  
Onder het hoofdstuk “books” in zijn website www.olafklijn.nl is een link 
te vinden naar het boek dat in zijn geheel op volledig scherm is door te 
bladeren en te bestellen. 
 

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Heeft u af en toe last van uw rug, zouden uw buikspieren wat strakker 
mogen, voelt u zich steeds stijver worden, wilt u een sterkere core, 
altijd al een keer een pilates les willen proberen? 
Dan is nu uw kans: probeert u een gratis pilates proefles en ontdek of 

dit de manier van trainen is die bij u past. Bel snel naar Carol, 
0611395952 

 
WATERSNOOD CONCERT REQUIEM CHERUBINI 

Op zondag 20 november 2016 is er een Requiem concert in de 

Broeker Kerk in het kader van de herdenking "Watersnood 1916". 
CGK Marcantat voert deze middag het Requiem c-moll van L. 
Cherubini uit. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis - collecte na afloop. 

   
Al veel activiteiten hebben plaatsgevonden n.a.v herdenking 
Watersnood 1916 en CGK Marcantat wil hieraan ook bijdragen door zo 
aan het eind van 2016 een vrij onbekend Requiem uit te voeren: 
Requiem c-moll van L. Cherubini. Cherubini heeft dit werk geschreven 
voor koor en orkest (zonder solisten). In de tekst van het Requiem 
worden troost en berusting afgewisseld met wanhoop en schrik voor de 
laatste dag om aan het slot de eindigen met het 'Agnus Dei':  'Lam 
Gods dat draagt de zonden der wereld, geef hun de eeuwige rust'. 

Naast het Requiem zullen er ook werken gezongen worden van E. 
Elgar en G. Fauré (Cantique de Jean Racine) en een bijzonder stukje 
muziek dat is geschreven na de tsunami Kerst 2004 in Azië en weer 
actueel werd na orkaan Katrina. 
Marcantat wordt deze middag begeleid op orgel en piano door Wybe 
Kooijmans (organist Grote Kerk, Naarden) die ook enkele solo's zal 
spelen. De algehele leiding is in handen van dirigent: Ike Rebel 
  

HISTORISCHE VERENIGING OUD BROEK 
Filmpjes op de website 

Op maandag 19 oktober 2015 om 20.00 uur heeft Willem Vos, 
markante Broeker en bouwmeester van de Batavia, in de Broeker kerk 

een film vertoond en een lezing gehouden over zijn levenswerk.  
Nu op de website www.oudbroek.nl. een compilatie van deze avond. 
 

De Soos brengt in 1987 een bezoek aan de Bataviawerf: een film van 
Anton de Boer en van Roel Oostra de film “Een uit de hand gelopen 
jongensdroom". Beide te vinden onder objectnummer #1663. 
 

De historische Vereniging Oud Broek in Waterland bestaat 50 jaar. Het 

wordt gevierd met het cabaret "De jongens van Dirk Nooij" en de 
uitgave van "Het Broekerboek" met een feestelijke middag in de 
Broeker Kerk op 13 juni 2015 
Deze film werd door Tatia Englebert gemaakt, u ziet een compilatie. 
 
Er staan nog meer films op de website. Ga naar www.oudbroek.nl en 
klik dan op collectie (even geduld) en tik dan in de lange balk film in. 
U krijgt dan allerlei objecten met afspeelbare films te zien. Er staat een 
enkel object tussen waar in de omschrijving het woord film staat. 

Heel veel kijkplezier!!!! 
 

SUPERMARKT IN BROEK 

Plan voor  SUPERMARKT IN Broek van GTP Vastgoed! 
Laatste nieuws: Zie de 3 dimensionale ontwerp schetsen ,van 

supermarkt met 23 appartementen , op onze 
Website                         Laat je stem horen op onze Website 
www.supermarktinbroek.nl  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amso-orkest.nl/
http://www.cantorijmonnickendam.nl/
http://www.olafklijn.nl/
http://www.oudbroek.nl/
http://www.oudbroek.nl/
http://www.supermarktinbroek.nl/


ORKEST SEMPRE ANIMATO met  REQUIEM van MOZART 
Zaterdag 26 november 2016  om 20.15 uur 

in de Broeker Kerk 

Het orkest staat onder leiding van  Hiu Kian Pin.   Solisten: 
Laila Cathleen Neuman – sopraan 
Marieke Koster – alt 
Gerben Houba – tenor 
Bas Kuijlenburg – bas 
Koordirigent: André Cruz 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Hiu Kian Pin. 
 

Toegang: € 17,50 (voorverkoop, Stadspas , CJP € 15).  
Voorverkoop via de leden of via: a.hv@live.nl 
www.amsterdamsehaendelvereniging.nl 
 

Het Requiem van Mozart (KV 626) is de laatste, onvoltooid gebleven 
compositie van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart bedacht en 
schetste vermoedelijk het gehele Requiem zowel voor als tijdens zijn 
laatste ziekbed in 1791. Omdat het Requiem een bestelde compositie 
betrof, werd het werk op aandringen van Mozarts weduwe Constanze 
Mozart voltooid - het moest voltooid worden - in eerste instantie door 
Joseph Eybler maar later door Franz Xaver Süssmayr, beiden vrienden 
en collega's van Mozart. Deze ontwikkeling heeft lange discussies 
omtrent de originaliteit van het stuk uitgelokt. Naast de muzikale 
kwaliteit geniet het muziekwerk ook bekendheid door het verhaal 
achter de mysterieuze opdrachtgever van Mozart. 
In de loop van het jaar 1791 werd Mozart benaderd door een anonieme 
tussenpersoon die werkte voor de excentrieke graaf Franz von 
Walsegg. Via de tussenpersoon vroeg Von Walsegg Mozart om een 
toonzetting van het requiem te schrijven waarbij de helft van het 
totaalbedrag werd voorgeschoten. Von Walseggs vrouw Anna was op 
14 februari 1791 gestorven en als fervent muziekliefhebber wilde hij ter 
ere van haar een requiemcompositie ten gehore brengen tijdens een 
gedachtenisdienst. Het requiem moest anoniem worden afgeleverd, 
zodat Von Walsegg het voor zijn eigen werk kon laten doorgaan. 
 

BEWEGEN OP MAAT VOOR IEDEREEN 
Sportservice Zaanstreek-Waterland en SPORTEN MET CEES 

organiseren samen fit en fun activiteiten voor volwassenen en 
senioren. De activiteiten vinden wekelijks plaats in Monnickendam en 
Broek in Waterland. Word fit bij sportief wandelen, werk aan uw 
conditie en kracht bij 55+fit of gaat u voor goede voorbereiding voor de 
wintersportvakantie? Het kan bij SPORTEN MET CEES! Kortom, 
genoeg mogelijkheden om lekker te bewegen.  
Sportief wandelen  

Wandelen is voor veel mensen een eenvoudige manier om te 
ontspannen en tegelijkertijd gesprekken te voeren. Laat je verfrissen 
door het mooie Waterland, stevig doorwandelen of een tandje lager. 
Dinsdag 25 oktober start van 09.30 tot 10.30 het sportief wandelen 
vanaf De Draai 33 in Broek in Waterland. Vanaf donderdag 27 
oktober van 09.30 tot 10.30 uur kunt u sportief wandelen vanaf het 
Mirror Paviljoen in Monnickendam. Aansluitend op deze activiteit is een 
wandelactiviteit, waarbij een iets lager tempo wordt gewandeld dan 
tijdens sportief wandelen. Deze activiteit start ook donderdag 27 
oktober van 11.00 – 12.00 met als startpunt Swaensborch.  
Fit, Fun & Run  

Vanaf heden kunt u elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 
deelnemen aan Fit, Fun & Run. Een leuke combinatie van hardlopen 
en krachtoefeningen. Sport je momenteel niet of heb je juist een droom 
om een specifiek running event te volbrengen? Kom trainen op de 
donderdagavond bij de ingang van voetbalvereniging SDOB in Broek in 
Waterland.  
55-FIT 

Vanaf donderdag 27 oktober van 15.30 uur tot 16.30 kunt u in de 
gymzaal van Broek in Waterland wekelijks meedoen aan het 
verbeteren van uw kracht en conditie op een verantwoorde en gezellige 
manier. De inspanningen zijn op maat gemaakt voor elk niveau, waarbij 
een goede warming-up, grondoefeningen, een spel en een cooling-
down niet mogen ontbreken.  
Ski-gym 

Ski-gym wordt aangeboden als goede voorbereiding op de wintersport. 
Je traint juist de spieren waarvan veel wordt gevraagd tijdens de 
wintersportweek, zodat je straks soepel de berg afgaat en minder kans 
op blessures hebt. Vanaf woensdag 2 november van 20.45 – 21.45 
kunt u terecht in gymzaal de Havenrakkers in Broek in Waterland.  
Meer info 

Gaat u de sportieve uitdaging aan en wilt u gebruik maken van een 
gratis proefles? Sportservice Zaanstreek-Waterland nodigt iedereen uit, 
die onder leiding van een deskundige trainer deze activiteiten wil 
beoefenen of om vrijblijvend langs te komen. Meer informatie is te 
verkrijgen via www.sportenmetcees.nl, 06-54326944 of 
ceesvanolffen@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALZHEIMER CAFE IN PURMEREND 

 Het Alzheimer Café is voor mensen met dementie en hun naasten en 
wijst de weg naar hulp in uw omgeving......  
Locatie  

De Populier (De Rusthoeve) Populierenstraat 7, Purmerend  
Gespreksleiders  

Anja Niggebrugge en Gabrielle van der Linden  
Data 

Woensdag 9 november is het thema: 
Dementie en emoties, de kracht van humor  

Inloop vanaf 19.00 uur Afsluiting circa 21.00 uur  
 

Woensdag 14 december is het thema: 
DemenTalent  

Inloop vanaf 19.00 uur Afsluiting circa 21.00 uur  
Wenst u meer informatie over het Alzheimercafé, neemt u dan contact 
op met ons via  075 6144044 of ANZW@clifa.nl. 
 

DOPPEN VOOR GELEIDEHONDEN 

Help mij met het verzamelen van plastiek doppen voor de KNGF. 
Lees voor meer info. de onderstaande link. 
https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/ 
Voor wie geen internet heeft. Het gaat om doppen van : 
- Mineraal- of spuitwater; - Frisdrankflessen, - Melk- of yoghurtpakken 
- Fruitsappakken, - Sportdrank, - Wasmiddelen (zowel de doppen van 
de flessen als het doseerdopje), - Zepen en shampooflessen 
- Deo-en spuitbussen, - Slagroombussen, - Pindakaas- en 
chocoladepastapotten. 
Ben ik niet thuis , er staat een grote grijze bak aan het zijkant van ons 
huis. Dus lever zo veel mogelijk in op de Vennen 9 Broek in Waterland. 
Alvast hartelijk bedankt Tineke Tuin 
 

 
Digicafé 

Het Digicafé is vanaf 3 september 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. 

 

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: www.draai33.nl of J. 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. 

 
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. 

 
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 naar het aanbod van het Filmhuis 
meldt je dan aan op  filmhuisbroek@gmail.com 

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 

http://www.sportenmetcees.nl/
https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/
http://www.draai33.nl/
http://www.draai33.nl/
http://www.karmacbibliotheek.nl/
mailto:filmhuisbroek@gmail.com

