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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
Iedere eerste woensdagavond vd maand Dorpsraad 
7dec OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
9dec OUD PAPIER Havenrakkers 
9dec Kerst met Neeltje 
10dec Concert Zuiderwouder kerk 
14dec OUD PAPIER SOOS noordzijde 
14dec WonenPlus Open Eettafel 
15t/m17dec Kleindiertentoonstelling 
16dec Kinderkerstfeest in Broeker kerk 
17dec Kerstconcert Gemengd Koor Broek 
19dec Samen eten 
20dec Samen Zingen rond de Kerst 
21dec OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
25/26dec Kerstdiner in Broekerhuis 
28 dec OUD PAPIER SOOS noordzijde 
4jan OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
6jan OUD PAPIER Havenrakkers 
7jan Nieuwjaarsconcert fanfare Zuiderwoude 
7jan Nieuwjaarsborrel Broekerhuis 
 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan thuis 
beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of een 
feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is 
van Wonen Plus. 
 

Digicafé 
Het Digicafé is open op de donderdagmiddag.  Van 14:00 uur 
tot 16:00 uur kunt u in Draai 33 terecht met uw digiapparatuur. 
Wilt u anderen helpen bij het gebruik van mobieltje, tablet of 
ander digiapparaat, U bent van harte welkom. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreek-
uur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjesmid-
dag, 1x per maand filmhuis 

 
Evean wijkverpleging 

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch 
een afspraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een 

mail aan: vv_monnickendam@evean.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtzorg 
Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door 
beëdigde advocaten. 
 

Samen eten 
Het maandelijkse Samen Eten voor 55+ ers in Het Broeker 
Huis is altijd op de 4e dinsdag van de maand, maar eenmalig 
op 19 december (i.v.m. 2e Kerstdag).Voor vrijdag daaraan 
voorafgaand opgeven/afmelden bij Lies Dobber (tel. 4031513 
of l.dobber@planet.nl). 
De zaal gaat open om 17.30 uur; kosten € 10,00 euro p.p. 
 

50% korting bij de Karmac Bibliotheek! 
Profiteert u ook van deze aanbieding? Wanneer u vóór  1-1-
2018 inschrijft krijgt u 50% korting op het eerste lidmaat-
schapsjaar! Dus 17,50 ipv 35 euro! 
 

Opbrengst Alzheimer Nederland 
Dankzij gulle gaven was de opbrengst voor Alzheimer Neder-
land het mooie bedrag van € 982,56.Bedankt dames voor jullie 
inzet. Voor 2019 ben ik op zoek naar iemand die mijn taak als 
coördinator voor Alzheimer Nederland zou willen overnemen. 
P. Oud tel. 020-4033848 
 

Opbrengst van de MS Collecte 
De opbrengst van dit jaar was : 1008,61 euro 
Alle collectanten en gevers heel hartelijk bedankt . 
En tot volgend jaar 19 t/m 24 November 2018. 
 

Kleindiertentoonstelling  
De kleindiervereniging van Broek in Waterland en Omstreken 
houdt haar jaarlijkse tentoonstelling met konijnen, hoenders, 
cavia’s, duiven en volièrevogels in de gymzaal te Broek in Wa-
terland. Naast de tombola en grabbelton voor de kinderen is 
weer een knuffelhoek. De entree is gratis. 
De show wordt geopend op vrijdag 15 december om 20.00u 
en is daarna tot 22.00u te bezichtigen. Verder op zaterdag 
van 10.00 tot 22.00u en zondag van 10.00 tot 15.30uur. 
 

Kerst met Neeltje 
A.s. zaterdag 9 december is het weer zover: dan gaan we 
onze gigantische kerstboom optuigen op het sfeervolle Kerk-
plein.  
Omdat we gek zijn op lichtjes, donkere dagen en spontane 
kerstliederen. Kom je ons aanmoedigen?  
Neem je instrumenten en geliefdes mee voor een pré-kerst-
feestje. 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 15 december 2017. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Jubileumconcert met 'The Winter Rose' 

Op zondag 17 december sluit het Gemengd Koor Broek in 
Waterland het 125-jarig jubileum af met de feestelijke kerst-
cantate 'The Winter Rose'.  
In dit muziekstuk vormt het bekende kerstlied 'Es ist ein Ros' 
entsprungen' een soort rode draad, waarin ook veel andere 
kerstliederen in allerlei bewerkingen voorbij komen. De muziek 
is vol afwisseling, soms doet het in de verte denken aan een 
musical. Solisten zijn de sopraan Andrea Vos en bariton Yan 
Bijpost en voor de begeleiding is een speciaal ensemble sa-
mengesteld. 
Voor de pauze zingen koor en solisten gevarieerde kerstlie-
deren uit alle tijden en ook andere muziek die bij de kersttijd 
past. Kaarslicht en kerstbrood maken de kerstsfeer compleet. 
In de Broeker kerk, aanvang 15.00 uur. Toegangsprijs: € 15,- 
(donateurs € 13,- en kinderen t/m 16 € 5,-). 
Kaartverkoop bij Wim Drijver (tel. 020-4031201) of via de 
bank: NL66 RABO 0310 7099 46. Vermeld uw adres erbij, u 
ontvangt de kaarten dan thuis.  
  
                        Kerstbomen te koop 
Vanaf week 49 zijn er weer kerstbomen te koop bij de firma 
Wals en Schokker op het zuideinde nr 15. 
Telefoon nr 0204033540. De bomen worden gratis thuis be-
zorgd!! 
 

Walking Footbal 
Op dinsdag 28 november start een nieuwe activiteit in ge-
meente Waterland: Walking Football. Dit is een rustige vorm 
van voetbal, er mag niet worden gerend. De bal mag niet bo-
ven heuphoogte komen en er mogen geen slidings gemaakt 
worden. Hierdoor komt de nadruk te liggen op de tactiek/het 
spel. De buurtsportcoach van Team Sportservice geeft de trai-
ning bij VV Monnickendam elke dinsdag van 10.00 -11.00 uur. 
De kosten zijn €5 per keer. Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u contact opnemen met Christopher Manuputty: 
cmanuputty@sportservicenoordholland.nl.  
 

Zon op Waterland 
Na een geslaagde presentatie op 16 nov. (met dank aan de 
bezoekers) zoekt Zon op Waterland nog enkele deelnemers 
voor het project "Pronken met Zon-1". 
Wilt u bijdragen aan een duurzame energie voorziening? Wek 
dan uw eigen (zonne)energie op - en bespaar meteen flink op 
uw stroomkosten! 
Zon op Waterland realiseert in coöperatief verband efficiënte 
zonnestroom installaties op (zeer grote) daken van boerenstal-
len in de omgeving van Broek. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de Postcode regeling (officieel: "Regeling Verlaagd Ta-
rief") waarmee u uw investering in zonnestroom binnen enkele 
jaren terugverdient.  
Op www.zonopwaterland.nl kunt u zich aanmelden (gele 
knop: "Ik wil mij Nu inschrijven!"). Daarmee toont u uw belang-
stelling, pas bij aanleg van de installatie(s) schrijft u zich defi-
nitief in. U kunt ook bellen met Willem de Vries (0653-160229) 
of Johan Lok (0648-633415). 
 

Concert in Zuiderwoude  
Nienke Oostenrijk zingt klassiek, jazz en pop 

Op zondag 10 december van 11.30 tot 12.30 organiseert de 
CatharinaStichting een koffieconcert met zangeres Nienke 
Oostenrijk. Begeleid door o.a. haar zus en broer zingt zij een 
afwisselend repertoire met zowel klassieke muziek als lichtere 
songs, bijvoorbeeld van Cole Porter en Simon & Garfunkel. 
Kerk van Zuiderwoude, zondag 10 december,|11.30-12.30, 

vrijwillige bijdrage 
Meer informatie: www.catharinastichtingzuiderwoude.nl.   
 

Nieuwjaarsconcert Fanfare Zuiderwoude 
Op zondag 7 januari 2018 geeft het fanfarecorps Zuider-
woude haar Nieuwjaarsconcert. Het thema is dit jaar “It kin 
friezen, en it kin tije ” . 
Muziek en film/foto’s van winterse taferelen van personen en 
van onze omgeving, plus een prachtige animatiefilm over het 
Waterlandse, waarvan het scenario geschreven is door onze 
dorpsgenoot Fiona van Heemstra. 
En wie weet....  een Friese traktatie bij de koffie? 
Aanvang; 11,30 uur, Dorpshuis Zuiderwoude, Dorpsstraat 39. 
Entree; GRATIS ( bus bij de uitgang voor de onkosten) 
 

 
 
 

 
Kerstfeest voor de kinderen in  

Broek in Waterland 
Zaterdag 16 december om 19.00 uur in de Broeker Kerk 
Op zaterdag 16 december a.s. om 19.00 uur willen wij sa-
men met de kinderen van Broek in Waterland en omgeving 
weer het kerstfeest vieren. De deuren van de prachtig ver-
sierde kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar met hun 
ouders, verzorgers, familieleden en iedereen die het leuk vindt 
om hierbij aanwezig te zijn. 
Een aantal kinderen zal samen een kerstspel opvoeren met 
als titel  “KIRA en het kerstlicht...".  
Natuurlijk zullen er ook veel liedjes worden gezongen en zal er 
een kerstverhaal worden verteld met beelden erbij. 
Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om dit kerstfeest 
voor de kinderen samen met ons te vieren.  
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze 
viering en krijgen alle kinderen een kleurplaat mee. 
We zien u/jullie graag op zaterdag 16 december 2017. 
Tatia Englebert, Danielle Boneveld en Annet Nielsen 
 

SAMEN ZINGEN rond de Kerst 2017 
 Op woensdag 20 december om 20.00 uur in de Broeker-
kerk bent U van harte welkom voor onze jaarlijkse muzikale 
ontmoeting in kerstsfeer! 
Vijf koren: de Cantorij, het Gemengd Koor, Cappella Broeck, 
het Broekerhavenkoor en Nootweer, zullen samen met U  
parels van vertrouwde kerstliederen zingen en ook hun eigen 
keuze ten gehore brengen. 
De avond wordt extra feestelijk opgeluisterd door de mezzo 
sopraan Cecile Roovers. De begeleiding zal bestaan uit: Ike 
Wolters, orgel, Corrien van Dam en Bartje Hillen, piano. 
Laat deze mooie traditie in ons dorp niet aan U voorbijgaan! 
Na afloop is er koffie, thee en wijn én tijd elkaar te spreken. 
Er zal een collecte zijn voor de onkosten van de avond. Tip: 
kom op tijd. 
Werkgroep Samen Zingen rond de Kerst: Georgette Guljé, Ca-
rina Wingen en Neeltje Schipper. 

 
Acupunctuur in Kosterij 

Vanaf Januari 2018 zal Broek in Waterland z’n eigen acupunc-
tuur praktijk hebben! 
De Edamse Monique Plat, ervaren acupuncturiste, zal naast 
haar vestigingen in Volendam en Purmerend ook een vesti-
ging openen in Broek in Waterland. Naast acupunctuur kunt u 
hier ook terecht voor een Chinees kruidenconsult. 
De kosterij zal elke week, vooralsnog op maandag, omgeto-
verd zijn tot acupunctuurpraktijk met kleine wachtruimte. 
Bel gerust voor meer informatie, een afspraak of om even 
langs te komen voor een kopje thee.  
De Kosterij van de Broekerkerk 
Leeteinde 2 , Broek in Waterland 
Acupunctuur Praktijk Dao Mo 
Telefoonnummer Monique: 06-24856448, ik werk op afspraak. 
 

Kerstdiner in Het Broeker Huis 
Het Broeker Huis is beide Kerstdagen geopend voor diner. 
Menu: 
- Terrine van parelhoen met knolselderij en dragon 
- Ossenstaartbouillon met gnocchi 
- Zeewolffilet met zeekraal en saffraansaus 
- Hertenbiefstuk met anijszwam, polenta en rode wijn-peper-
saus 
- Hazelnootcake met yoghurtijs en karamel 
Vijfgangendiner à € 55,- 
Open 18.00 uur, aan tafel 19.00 uur 
Reserveer snel en geniet mee!!  
020-4031314 of info@broekerhuis.nl 
  

Het Broeker Huis Nieuwjaarsborrel 
Zondag 7 januari organiseert Het Broeker Huis weer de 
Nieuwjaarsborrel: dé gelegenheid om met je dorpsgenoten te 
proosten op het Nieuwe Jaar!! 
Veel dorpse gezelligheid, fijne muziek, lekkere happen en de 
nodige versnaperingen..! 
15.30 tot 18.00 uur. Met uitloop. 
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