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AGENDA 

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 Broekerkerk: Gedachten voor onze overleden geliefden 
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 
24nov DRAAI 33: Digicafé 
25nov SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
26nov OUD PAPIER Havenrakkers 
26nov Fanfarecorps Zuiderwouder Creatieve Herfstmarkt 
26nov Broeker Kerk Voedselbank 
26nov Broeker Kerk Handelvereniging Requiem van Mozart 
28nov IJsclub: Jaarvergadering 
  1dec OUD PAPIER Soos: Noord 
  1dec DRAAI 33 Vrije inloop Koffie/thee gezelligheid 
  1dec DRAAI 33: Digicafé 
  1dec Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2dec SRV De Draai: Samen Koersbal 
  2dec DRAAI 33 Filmhuis 
  7dec Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur op woensdag 

  8dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
  8dec DRAAI 33: WonenPlus: Warme lunch 
  8dec DRAAI 33: Digicafé 
  9dec SRV De Draai:Sjoelen 
15dec OUD PAPIER Soos: Noord 
15dec DRAAI 33: WonenPlus: Warme lunch 
15dec DRAAI 33: Digicafé 
16dec SRV De Draai:Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
17dec OUD PAPIER Havenrakkers 
18dec Gemengd Koor: Kerstconcert 
20dec StDOB Samen eten in Het Broeker Huis Kerstdiner 
22dec OUD PAPIER Soos: Zuid 
23dec SRV De Draai: Geen activiteiten 

 

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! 

 

Sinterklaas en Piet 

Weet u of Sint en Piet nog bij u thuis komen op 3,4 of 5 december? 
Het is te regelen! Voor info. mail naar mbeets@xs4all.nl of bel 4033205 
event. 0629028775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

KERSTBOMEN 

Wij gaan weer kerstbomen verkopen en de verkoop start het eerste 
weekend van december. De kerstbomen worden gratis thuis gebracht. 
Firma Wals Schokker, Zuideinde 15, Broek in Waterland 
020 4033540  
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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.  
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.  
 

GEDACHTEN VOOR ONZE OVERLEDEN GELIEFDEN 

Al jaren is het traditie in de kerk om op de zondag voorafgaand aan de 
Adventstijd de gestorvenen te gedenken in een speciale kerkdienst. 
Tijdens deze kerkdienst is er alle gelegenheid om stil te staan bij het 
gemis en verdriet, maar ook bij alle mooie herinneringen die we 
hebben aan onze geliefden. Ook kan iedereen die dat wil een kaarsje 
aansteken om zijn/haar gedachten tot uitdrukking te brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn op 
zondag 20 november 2016 om 10.00 uur in de Broekerkerk. De 

voorganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale medewerking wordt 
verleend door Rik Sonneveld op hobo en Peter van Voorst op orgel en 
piano. 

 

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 

 

SAMEN ETEN in het BROEKERHUIS 
Dinsdag 22 november de 4

e
 dinsdag van de maand is er weer samen 

eten voor senioren vanaf 55 jaar. Wat u kunt verwachten? Een drankje, 
een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het aanmelden), 
een kopje koffie toe.  
Zaal is open vanaf 17.30 uur. 

De kosten bedragen € 10,-- per persoon per keer. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Lies Dobber, tel.403 
1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 CV, Broek in 
Waterland.  
Opgeven kan t/m 18 november  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m vrijdag 18 november 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op de lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te melden. 

 

VOEDSELBANK 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 26 november 

van 11.00 tot 13.00 uur in de Broekerkerk. 

U kunt o.a. de volgende artikelen meenemen: houdbare verpakte 
artikelen b.v. 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. 

 

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 

 
JAARVERGADERING IJSCLUB 

De IJsclub Broek in Waterland houdt haar jaarvergadering op  
28 november in het Broekerhuis in de Regentessekamer. 

Aanvang 20,30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis proefles Yoga en filosofie voor kinderen 

Iedere zaterdagavond staat de cursus Yoga en filosofie op het 
programma in Broek. Tot eind november is het ook mogelijk om een 
keer gratis mee te doen. De les bestaat uit 45 minuten yogahoudingen 
voor een soepel, sterk en ontspannen lichaam. Daarna buigen we ons 
over filosofische vraagstukken uit het boek "De wereld van Sofie". We 
maken kennis met de wijsheid van Socrates en Plato, maar gaan zelf 
ook op zoek naar antwoorden. Op vragen als: "Kunnen twee koekjes 
precies hetzelfde zijn?" en "Wie is er verstandiger, een jongen of een 
meisje?". Een keer komen proeven? Meld je kind dan aan voor een 
gratis proefles op www.worldatyourfeet.nl of bel Angela: 0651616234 

GEVONDEN 

een blauwe eenpersoons kano. De eigenaar kan zich melden bij de 
Broekermeerdijk 23, cdedding@hotmail.com 
een skateboard op het Havenrak, van Schaagen 020 403 1438 

 
CREATIEVE HERFSTMARKT FANFARECORPS Z’WOUDE 

 Het Dorpshuis wordt omgetoverd in een gezellige markt waar zeker 
ook de Sint zijn slag kan slaan. Naast de gebruikelijke handwerken, 
zoals sokken sjaals en babyvestjes zijn er ook prachtige vogelhuisjes, 
Arabische handdoeken, sieraden, diversen beelden, voorwerpen 
gemaakt van zeil, herfststukjes enz.    
De Overlekers met artikelen uit en ten bate van Roemenie en de kerk 
met fotokaarten en streekproducten. Een grabbelton voor de kinderen 
en de bekende loodjes van de fanfare met altijd prijs. 
Er is een koffiehoek met lekkernijen en gebak en vanaf half 1 Friet van 
Piet (de Boer) zelf gefabriceerd in zijn reuze wokpan met goulash en 
stokbrood. 
26 november van 10.00 uur tot 15.00 uur in Het Dorpshuis van 

Zuiderwoude  (Dorpsstraat 41). Contactpersonen:  Nel Tiny en Rina 
Tel. 0204033180 of 0619280574  Email  kvrooij@ziggo.nl 

 
COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 

De collecte voor de brandwondenstichting in Broek, Zuiderwoude en 
Uitdam heeft dit jaar €1169,66 opgebracht. Dit is weer een geweldige 
opbrengst. Op deze manier wil ik, namens de Nederlandse 
Brandwondenstichting, alle gulle gevers en alle collectanten hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage. Tatia Englebert 

 
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. 
 

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. 

 

 
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. 

 
Gratis op te halen: 

10 betontegels , maat 60 - 40 - 5 cm en 2 stoep tegels. 
Veenderijgouw 35 ,  06 28 17 34 60 
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