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AGENDA 

Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
Januari Enquête Supermarkt in Broek 
4jan OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
5jan SRV Koersballen 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 
18jan OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
19jan SRV Kienen in Draai 33 
25jan OUD PAPIER SOOS noordzijde 
26jan SRV Klaverjassen/rummikub in Draai 33 
27jan OUD PAPIER Havenrakkers 
1feb OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
2feb SRV Koersballen in Draai 33 
7feb Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
9feb 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 12 januari 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
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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Enquête  

Gehouden door Gré Louw en Wil Leijdekker in samenwerking 
met ‘Actiegroep Supermarkt in Broek' 
In de maand januari kunt u een dorpsgenoot aan de deur ver-
wachten met een enquêteformulier om de behoefte aan een 
supermarkt te peilen.  
Aan u wordt een handtekening gevraagd om uw voorkeur 
daarover uit te spreken. Wij hopen dat de uitslag van invloed 
is op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 
Contact: roomeinde@me.com of Harry de Gier 06-29035500  
 

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. 
  

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 
  

Greet Buster 
Sinds 1955 woonde Greet Buster met veel plezier aan de Pa-
rallelweg 21 in Broek in Waterland. Na een ongelukkige val in 
juni 2017 is ze opgenomen in verpleegtehuis Talma Hof in 
Emmeloord. 
Greet Buster voelt zich nog steeds betrokken bij Broek in Wa-
terland en is blij met een kaartje, telefoontje of bezoekje. 
Het nieuwe adres van Greet Buster is: Talma Hof, afdeling Ap-
pelgaard Rood, Genemuidenstraat 4, 8304 GC Emmeloord. 
Telefoonnummer van afdeling Appelgaard Rood: 
0527-725710. 
Woensdag 3 januari viert Greet haar 98e verjaardag, maar nu 
dan helaas niet meer in haar geliefde Broek in Waterland 
Met vriendelijke groet, 
Namens Greet, 
Wiebe en Carla Buster  
 

Kom ook zingen 
Zingen in een koor is geweldig: het maakt je vrolijk en ont-
spannen, je wordt opgenomen in een team, beleeft samen de 
muziek en hoort hoe de stemmen samen één geheel vormen.  
  
Vrijwel iedereen kan zingen! Ook zonder ervaring ben welkom 
je bij het Gemengd Koor Broek in Waterland. Kun je geen no-
ten lezen? Geen probleem. Onder leiding van Gerarda Bloem 
maken we in een ongedwongen sfeer mooie en afwisselende 
muziek, klassiek en ook wat lichter. Zingen in ons koor kan 
ook een kennismaking zijn met muziek waarvan je altijd dacht 
"dat is niets voor mij".  
  
Kom eens een avond langs, proef de sfeer en zing mee. Ieder-
een is welkom, maar vooral mannen worden met open armen 
ontvangen. Je kunt het vrijblijvend een maandlang proberen. 
Vanaf 17 januari beginnen we weer, dat is een goed moment 
om van start te gaan. De repetities zijn woensdag van 20.00 
tot 22.00 uur in de bibliotheek achter het Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Willem de Vries (020-403 3064), Wim 
Drijver (020-403 1201), Trudy Kunst (020-403 1647). Neem 
ook eens een kijkje op de website: broekerkoor.nl of mail naar 
zingen@broekerkoor.nl. 
 
 

Oppassen 
Hallo ik ben Edi en ik ben 13 jaar. Ik wil graag oppassen. Ik 
heb zeker ervaring want ik ben een grote broer van drie kleine 
zusjes en pas al op bij andere mensen, Als U mensen kent die 
een oppas nodig hebben kunt U mij natuurlijk ook bellen.  Als 
U interesse hebt kunt U mij bellen: 0641131069 of mailen: 
ediboy752@gmail. 
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