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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
21dec OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
25/26dec Kerstdiner in Broekerhuis 
28 dec OUD PAPIER SOOS noordzijde 
29dec SRV Kienen in Draai 33 
4jan OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
5jan SRV Koersbal in Draai 33 
6jan OUD PAPIER Havenrakkers 
7jan Nieuwjaarsconcert fanfare Zuiderwoude 
7jan Nieuwjaarsborrel Broekerhuis 
10jan Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
11jan OUD PAPIER SOOS noordzijde 
11jan Wonen Plus Open Lunchtafel 
12jan SRV Sjoelen in Draai 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 (elke 2de donderdag v.d. maand, 10 € pp, als 
u niet kunt even bellen tel. 0299-650480) . 
 

Digicafé 
Het Digicafé is open op de donderdagmiddag. Van 14-16 uur 
kunt u terecht met uw digi-apparatuur. Wilt u anderen helpen 
bij het gebruik van mobieltje, tablet of ander digiapparaat, U 
bent van harte welkom. 
 

Activiteiten  
Maandag: Damesbiljart 9.30-11.30, herenbiljart 13-17,  
Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga (ochtend) & Broekerhavenkoor 14-15.30 
(olv Ans Sluiters) 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreek-
uur en 1x per maand open lunchtafel, huiswerkklas inburge-
raars 14-16 
Vrijdag: bewegen voor ouderen 10-10.45 (olv Jannie de 
Klerk), herenbiljart 13-17 en spelletjesmiddag va 13.30, 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. 
 

 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 29 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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EN WE WENSEN JE… 
Nog een paar dagen, dan is het kerstmis 2017.  
Mogen wij je een fijn feest wensen?  
Met goed gezelschap, lekker eten en volop liefde.  
Tip: steek even je neus in onze dennenboom op het Kerkplein 
en wie weet kom je er wel gezellige dorpsgenoten tegen!   
Kerstgroet van Theaterstichting Neeltje Pater 

 
Fiets gevonden 

Heeft u een paar weken geleden uw fiets op de Keerngouw 
“geparkeerd” en hem vervolgens vergeten? Belt u even naar 
4033046. 

 
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! 
 

Sinterklaasfoto’s in Karmac Bibliotheek 
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer naar Spanje gegaan. 
De afgelopen week hebben ze veel plezier gehad en zijn hele-
maal voldaan. 
De kinderen bij de Karmac Bibliotheek waren oh zo zoet! 
Bij het voorlezen nieuwsgierig en aandachtig, door hun ouders 
goed opgevoed! 
Nu neem de Sint al zijn leuke boekjes weer mee. 
Daarentegen komen de Kerstboekjes al snel weer naar de 
bieb met de slee. 
Als afscheidscadeau heeft de Sint leuke foto's gemaakt, het 
zijn er een paar. 
Kijk gerust en tot volgend jaar! 
 

Vuurwerk 
Dringend verzoek om alleen vuurwerk af te steken op oudjaars 
dag/nacht.  
Afgelopen jaren heb ik enorm veel last gehad omdat er ook 
voor en na oudjaar veel vuurwerk werd afgestoken. 
Ik heb een hond en die is bang voor vuurwerk. Met oudjaar 
houd ik mijn hond binnen, maar op andere dagen wil ik buiten 
kunnen lopen zonder geknal. 
Namens alle baasjes (van honden, katten, konijnen etc.) en 
vele anderen: bedankt! 
Ellen Verbij 
  

Zon op Waterland 
zoekt nog 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 daken van boerenstallen in de om-
geving van Broek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Post-
code regeling (officieel: "Regeling Verlaagd Tarief") waarmee 
u uw investering in zonnestroom binnen enkele jaren terugver-
dient.  
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). 
 

Duurzame energie markt 
Ook deze winter weer een evenement om burgers op de 
hoogte te brengen van wat er zoal gedaan kan worden om 
Duurzamer te gaan wonen, vervoeren, etc.  
Er is parallel een evenement speciaal gericht op de oude Mo-
numentale woningen in bezit van particulieren. Locatie en tijd 
‘Duurzame Energie Markt’ : 18 januari 19-22u., in De Bolder, 
Monnickendam 
 

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) 
 

 
 

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. 
 

Nieuw nieuw nieuw: Ohmpunctuur!! 
Love in Sound Resonantie therapie en opleidingen. 
Ohmpunctuur is een evolutie op het gebied van klanktherapie. 
Deze reflextechniek maakt gebruik van de aloude Tibetaanse 
klankschaalhealing en Chinese acupunctuurkennis. De naal-
den zijn vervangen door speciale stemvorken met diverse fre-
quenties, gecombineerd met kristallen en Tibetaanse klank-
schalen en Aziatische gongs. De kracht van muziek is dat zij 
mensen kan opbeuren en wakker schudden of kalmeren en 
troosten. Met ohmpunctuur kom je weer in balans en heb je 
minder last van de dagelijkse elektrosmog, spanningen en 
stress en verhoog je je weerstand. Een resonantie Behande-
ling is voor iedereen, ook voor kinderen die door de maat-
schappij als druk worden bevonden, leerproblemen hebben en 
noem maar op. Door een basis resonantie worden ze rustiger 
en komen weer in balans. Boekt u een behandeling in decem-
ber dan krijgt u 20% korting op een behandeling naar keuze. 
Voor meer informatie zie www.loveinsound.com of neem con-
tact op met Ilonka van Gog Mobiel: 0628998364 
 

Schilderles voor kinderen (6 t/m 11 jaar)  
Hoera, kinderschilderschool De Kleine Schilders in Broek in 
Waterland heeft een nieuw atelier! In hetzelfde gebouw op de 
Hellingweg 10. 
Nieuwe cursus start zsm na voldoende aanmeldingen. Geef je 
kind snel op want vol is vol!  
Opgeven bij:  
Marianne Molière,  
Email: mmoliere7@hotmail .com 
Tel: 0650511317 
 

Cursus Ojee is Oke start in januari 
Buikpijn voor een toets op school, niet kunnen slapen voor 
een spannende wedstrijd? Gezonde spanning voor een flinke 
uitdaging is heel gezond, tenzij het je gaat blokkeren. Kin-
deren (vanaf 8  jaar) die hier wat hulp bij kunnen gebruiken 
zijn van harte welkom bij de cursus Ojee is Oke die begin ja-
nuari van start gaat op de zaterdagmiddag in Broek. Ze leren 
hoe ze meer controle krijgen over hun piekergedachten, hoe 
ze de baas zijn over dat gespannen gevoel en gaan vooral 
heel veel uitdagingen aanpakken. Meer informatie op 
www.worldatyourfeet.nl of bel Angela 06-51616234 
  

http://www.worldatyourfeet.nl/

