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AGENDA 
14nov OUD PAPIER SOOS Noord 
16nov OUD PAPIER Havenrakkers 
21nov OUD PAPIER SOOS Zuid 
22nov Open oefenavond brandweer 
23nov Sinterklaas intocht 
23nov Kunstbloemenmarkt Broekerhuis 
24nov Gedenkdienst Broekerkerk 
26nov Samen eten 55+ 
28nov OUD PAPIER SOOS Noord 
4dec Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
13dec Kleindiertentoonstelling 20-22 uur 
14dec Kleindiertentoonstelling 10-18 uur 
15dec Slow Sunday 
16dec Boekpresentatie Broekerkerk 
18dec Samen zingen Broekerkerk 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 4 december  2019  
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond v.d. maand v.a. 19.00 uur. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden/inlichtin-
gen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten. 
 

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

 
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 
 

Bijdrage Broeker Gemeenschap 
Zoals ieder jaar lopen er vele vrijwilligers langs de deur om de 
bijdrage op te halen. Het blijkt toch vaak zo te zijn, dat niet ie-
dereen direct over contact geld beschikt. De Broeker Ge-
meenschap heeft de bijdrage van u echter wel nodig om alle 
kosten die gemaakt worden voor de gemeenschap te kunnen 
bekostigen.  Wij organiseren o.a. Koningsdag, 4 mei, Broeker 
Feestweek, waaronder ook het mooie “Vuurwerk” Sinterklaas 
en de Kerstboomverbranding. In 2020 zal er ook in de maand 
mei diverse activiteiten georganiseerd worden. Als u niet thuis 
was heeft de vrijwilliger wellicht de donatie kaart door u brie-
venbus gedaan. Wij stellen het erg op prijs als u een bedrag 
wilt overmaken, gelukkig zijn er al heel veel dorpsbewoners 
die daar gehoor aan hebben gegeven. Mocht u het kaartje 
kwijt zijn dan kan u het alsnog overmaken aan de Broeker Ge-
meenschap het banknummer is NL42RABO0310713579 TNV 
Stichting de Broeker Gemeenschap. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 12 
vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvinden???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer ruimte 
nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijkheid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van harte 
welkom http://www.draai33.nl  
 

 
Samen eten 55+ 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen op elke 4e dinsdag 
van de maand; dus dinsdag 26 november (de datum voor de-
cember wordt nog bekendgemaakt (kerstavond). Opgeven 
voor vrijdag daaraan voorafgaand (nu dus 18 oktober) bij Lies 
Dobber tel.403 1513 of l.dobber@planet.nl 
Kosten € 10,- p.p. Het Broeker Huis gaat 17.30 uur open. 
 

Rob de Baat Fitness 
Krachttraining is belangrijk!! Niet alleen boven de 70 maar 
voor alle leeftijden. Ieder op zijn nivo. Ook 80+ doet aan 
krachttraining en valpreventie. Kijk op www.robdebaat.nl, mail 
naar info@robdebaat of kom langs op Nieuwland 21. Voor 
trainingstijden en informatie. Trainen kan vanaf klas 2 voortge-
zet onderwijs. 

 
Poweryoga en YIN-yoga in het Broekerhuis 

Er is weer yoga in het Broekerhuis. De lessen worden gege-
ven door Sylvia Welsing-Schaefer, arts en yogadocent. De 
lessen zijn los te volgen, geen verplichting middels een abon-
nement of 10-rittenkaart. Ervaring is niet vereist en je hoeft 
niet lenig te zijn. Poweryoga 19:45-20:45 (een actieve les 
met aandacht voor adem, kracht en focus) en YIN-yoga 
21:00-22:00 (een rustige les waarin houdingen langer vast ge-
houden worden met aandacht op adem en ontspanning). Voor 
informatie: sylschaefer@hotmail.com 

 

Inzameling voor de voedselbank 
Zaterdag 16 november 2019 in de kerk van Broek in Water-
land. De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Houdbare verpakte artikelen, zoals pasta, rijst, sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, koek, dou-
chespullen en tandpasta zijn erg welkom. 
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 van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 

Krantenbezorger/ster gezocht 
Voor 6 dagen per week. 16 jaar of ouder.  
Bel Nel Hemelrijk, 0640377033 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 22 november 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Sinterklaas en (roetveeg) Piet weer bij u thuis? 
Op zaterdag 30 november, zondag 1 december en donderdag 5 de-
cember. Mail voor info mbeets@xs4all.nl of bel0612292445 of 
0629028775 
 

Kerstbomen bij ‘t Winkeltje 
Vanaf 6 december zijn weer kerstbomen te koop bij  de firma Wals 
en Schokker op Zuideinde 15. 
De bomen worden gratis bezorgd !! 
 

Samen zingen 
18 december om 20 uur in de kerk van Broek in Waterland 
 

Jeugdtrainers gezocht voor SDOB! 
De vorige oproep in de Broekergemeenschap heeft diverse nieuwe 
voetbaltrainers opgeleverd voor SDOB! We kunnen echter nog wel 
een paar enthousiaste trainers gebruiken. Vooral onze meidenafde-
ling groeit en heeft dringend behoefte aan  extra trainers. Dus vind je 
het leuk om minimaal 1 uur in de week een team te trainen, wil je 
daarbij goed worden begeleid en ook nog een vergoeding ontvan-
gen? Meld je dan bij Rene de Vries, Hoofd Jeugdopleiding SDOB (06 
26218629 of vriesrene@telfort.nl) 

 
Massage in Broek in Waterland 

MT Sport- en ontspanningsmassages, Cornelis Roelestraat 34. 
Naast sport- en ontspanningsmassages geef ik ook o.a. deep tissue, 
hotstone  of cuppingmassages. 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of 
monique.tessel@hotmail.com 
 

Broekerhuis 
Vrijdag 15 november VrijMiBo 
Zondag 17 november Najaarsbridgedrive BBC 
Vrijdag 22 november Bridge BBC 
Zaterdag 23 november Sinterklaas 
Vrijdag 29 november VrijMiBo Vanaf 17 uur gezellig borrelen met 
dorpsgenoten. Let op: ook klassenborrel! 
Zaterdag 30 novmber Tango Herfstsalon, Vanaf 16 uur, info en 
aanmelden via wetango.nl 
Voor meer informatie: 020-4031314 of info@broekerhuis.nl 
 

Boekpresentatie ‘Broek en Waterland’ 
Op zaterdag 16 november a.s. wordt het langverwachte geschiede-
nisboek ‘Broek en Waterland’ in de Broeker Kerk gepresenteerd aan 
het publiek. Het boek gaat over samenwer- 
king en conflicten tussen de Waterlandse dorpen en steden in de pe-
riode 1282-1811. De boekpresentatie begint om 13:30u en duurt tot 
15:30u (ontvangst vanaf 13:00u). U hoeft zich niet aan te melden. Na 
afloop kunt u onder genot van een drankje het boek inzien en desge-

wenst aanschaffen. Het is vanaf dan ook te koop bij het Water-
lands Archief, Uitgeverij Verloren en in Broek zelf bij enkele 
middenstanders.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Slow Sunday 15 december 
Zondag 15 december organiseren we weer een Slow Sunday: 
een combinatie van slow yoga (yin yoga en yoga nidra) van 
Miriam Evers en slow food van Hanna Neys, met als gast Maike van 
Ees die in de middag een hele ontspannen schrijfworkshop geeft met 
meditatie en yoga als ingang. 
Slow Sunday, zondag 15 december van 10.00-16.30 uur bij 
Boerderij Achtervennen in Ilpendam.  
Wil je al eerder lekker ontspannen? 
Miriam geeft iedere woensdagochtend (9.00-10.15 uur) en 
woensdagavond (20.00-21.15 uur) Yin Yoga in De Draai 
33. Yin Yoga is een hele rustige, meditatieve vorm van yoga. 
Altijd welkom voor een proefles! 
Kijk op www.slowww.nl voor informatie en voor kaarten of stuur een 
berichtje naar miriam@slowww.nl 
 

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 
November is de maand van gedenken. Al jaren is het traditie in de 
kerk om op de zondag voorafgaand aan de Adventstijd de gestorve-
nen te gedenken in een speciale kerkdienst. Tijdens deze dienst  
staan we stil bij het gemis en verdriet na het wegvallen van iemand 
waar wij van houden, maar ook bij alle mooie herinneringen die we 
hebben aan hem of haar. Iedereen die dat wil krijgt de gelegenheid 
een kaarsje aan te steken om zijn/haar gedachten tot uitdrukking te 
brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn op 
zondag 24 november 2019 om 10.00 uur in de Broekerkerk. De voor-
ganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale medewerking wordt ver-
leend door Peter van Voorst op orgel en piano en Rik Sonneveld op 
hobo. 
 

Kleindiertentoonstelling 
De kleindiervereniging Broek in Waterland en Omstreken houdt haar 
jaarlijkse tentoonstelling in de gymzaal van de Havenrakkers. Er zijn 
verschillende dieren te bezichtigen zoals konijnen, hoenders, cavia’s, 
duiven en volière vogels. 
Naast de tombola, verschillende kraampjes en broedmachine is er 
voor de kinderen een knuffelhoek en een grabbelton. 
De show wordt geopend op vrijdag 13 december om 20.00uur Op za-
terdag is de show de gehele dag van 10.00u tot 18.00u te bezichti-
gen. De entree is gratis. 
 

Open oefenavond Brandweer Broek in Waterland 
Op vrijdag 22 november vanaf 20:00 heeft de brandweer van Broek 
een open oefenavond. Broekers en Zuiderwouders van 18 jaar en 
ouder zijn van harte welkom om mee te oefenen. 
Lijkt het je interessant om met een hydraulische spreider een 
autoportier te openen, of wil je leren hoe je een noodhalster aanlegt 
bij een groothuisdier in nood? 22 november gaan we dit allemaal 
oefenen. Het is een mooie kans om te zien wat het vrijwillige 
brandweervak inhoudt. 
We zijn nog steeds opzoek naar mensen die ons team komen 
versterken. Werk je flexibel thuis of werk je overdag bij een bedrijf in 
Broek of Zuiderwoude. Je bent meer dan welkom als vrijwilliger bij de 
post Broek in Waterland. 
Hopelijk zien we je op 22 november vanaf 19:45 in de kazerne aan 
de Eilandweg 35 Broek in Waterland. Voor meer info check onze 
facebookpagina @brandweerbroekinwaterland of ons Instagram 
account #brandweerbroekinwaterland 
 

Pop-up Kunstbloemen Outlet 
De schitterende collectie 2019 kunstbloemen 
van FlowerDutchess.com gaat in de verkoop.  
Een deel van de collectie is gebruikt voor bloemenabonnementen bij 
bedrijven. De rest is splinternieuw en moet plaatsmaken voor de 
collectie 2020. 
Sla je slag voor Sinterklaas en Kerst met hoge kortingen! Pinnen is 
mogelijk.  
23 nov in het Broekerhuis va 16:00-18:00 
 

Gezocht super moeders en vaders!!! 
Altijd bezig hier heen daar heen met de kinderen koken, wassen, 
strijken en voor je het weet is de dag weer om. 
Het liefst zou je even een momentje voor jezelf willen maar vaak 
komt het er niet van. Ik heb geleerd om deze momenten te nemen 
voor jezelf en daar knap je echt van op. 
Daarom bied ik jullie nu een geleide meditatie les aan om even tot 
rust te komen in een kleine groep van 4 mensen. 
De ene keer is dat een geleide meditatie de andere keer een 
klankreis geen enkele meditatie is hetzelfde. Maar klank en 
resonantie  zullen altijd centraal staan. Wanneer: Elke 
dinsdagochtend van  9:00 uur tot 10:30 en donderdagavond van 
19:30 tot 21:00 uur. 
Waar: Gewoon hier in Broek in Waterland Binnenweeren 2 
Voor meer informatie kunt u bellen met Ilonka van Gog 06 28 99 83 
64 of kijk op WWW.LOVEINSOUND.COM  
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