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AGENDA 
26nov Samen eten 55+ 
28nov OUD PAPIER SOOS Noord 
02dec OUD PAPIER SOOS Zuid 
4dec Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
09dec OUD PAPIER SOOS Noord 
13dec Kleindiertentoonstelling 20-22 uur 
14dec Kleindiertentoonstelling 10-18 uur 
15dec Slow Sunday 
16dec Boekpresentatie Broekerkerk 
18dec Samen zingen Broekerkerk 
22dec Kerstconcert Gemengd Koor Broek in Waterland 
 
 

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!! 
 
 

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 
 
 
                                    Massage 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’, Cornelis Roelestraat 
34. Naast sport- en ontspanningsmassages geef ik ook o.a. 
deep tissue, hotstone  of cuppingmassages. 
Ik heb ook cadeaubonnen, leuk om cadeau te geven, ook 
voor de feestdagen.Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 
06-16504228 of monique.tessel@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 

Sinterklaas en (roetveeg) Piet weer bij u thuis? 
Op zaterdag 30 november, zondag 1 december en donderdag 
5 december. Mail voor info mbeets@xs4all.nl of bel 
0612292445 of 0629028775 
 
 

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

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 schrijf-
workshop geeft met meditatie en yoga als ingang. 
Slow Sunday, zondag 15 december van 10.00-16.30 uur bij 
Boerderij Achtervennen in Ilpendam.  

 
 

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

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 6 december 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 gestorvenen te gedenken in een speciale kerkdienst. Tij-
dens 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. Ieder-
een 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 Broe-
kerkerk. De voorganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale 
medewerking wordt verleend 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 Ha-
venrakkers. 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 zaterdag is de show de gehele dag van 10.00u tot 18.00u 
te bezichtigen. De entree is gratis. 
 
 

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  
 
 

Nationale Collecte Leger des Heils 2019 
U kunt in de week van 25 tot en met 30 november een collec-
tant aan de deur verwachten voor het werk van het Leger des 
Heils. Eenzaamheid zien we in alle plaatsen en het Leger des 
Heils wil mensen helpen om anderen te ontmoeten, samen 
activiteiten te ondernemen en waar mensen met elkaar in ge-
sprek gaan. Voor al deze activiteiten zijn financiële middelen 
nodig. Wij hopen dat wij op u mogen rekenen. Alvast hartelijke 
dank. 
 

 
Samen zingen rond de Kerst 

Op woensdag 18 december 2019 is weer de jaarlijkse muzi-
kale ontmoeting in Kerstsfeer, in de Broeker Kerk in Broek in 
Waterland! Een traditie die in ons Waterland niet mag ontbre-
ken. Samen Zingen rond de Kerst begint om 20.00 uur en u 
bent van harte welkom om samen met 5 koren : Gemengd 
Koor , Cantorij, Broekerhavenkoor,  Capella Broeck en Noot-
weer, de parels van vertrouwde kerstliederen mee te zingen!  
De vijf koren zingen afzonderlijk ook hun eigen keuze en een 
muzikale bijdrage van het koperkwintet fanfare Zuiderwoude. 
Na afloop, zo ongeveer rond 21.30 uur, is er gelegenheid el-
kaar te ontmoeten met koffie/thee, frisdank of wijn. Toegang is 
gratis en er zal collecte zijn voor de onkosten van de avond. 
Werkgroep Samen Zingen rond de Kerst  

                                     
 
 
                                Cadeautjesmarkt 
Op zaterdag 30 november organiseert Evean Acht Staten in 
Wormerveer een Sint en Kerst cadeautjesmarkt. Deze vindt 
plaats in de hal en de grote zaal, waar u allerlei leuke en lek-
kere dingen kunt kopen. U kunt denken aan bloemen/ planten, 
sieraden, patchwork, haakwerk, sleutelhangers, kerstdecora-
tie, (kerst) kaarten, kussens, en Fair Trade producten etc. Ook 
aan de inwendige mens is gedacht! Kom even langs op War-
moesstraat 48 in Wormerveer, tussen 11:00 en 16:00 uur. 
 

Kunstroute Hemelvaart (21/5/2020) 
Om de kunstroute van volgend jaar nog mooier en uitgebrei-
der te maken zijn wij op zoek naar ruimtes in Broek in Water-
land waar kunstenaars van buiten ons dorp hun werk (schilde-
rijen, objecten, beelden en dans) kunnen laten zien. Denk 
daarbij ook eens aan tuinhuisjes, schuren, ruime tuinen en na-
tuurlijk woonkamers,zolders en erkers. Alle reacties graag 
naar de organisatie kunstroute: opsmuk@dds.nl 
 
 

De deelauto's zoeken nieuwe gebruikers 
Na bijna een jaar zijn de 2 deelauto's in Broek goed gebruikt, 
maar er zijn meer gebruikers nodig om dit project een succes 
te maken. 
Meld je dan nu aan voor de elektrische deelauto's. Samen 
maken we onze regio schoner en groener.  Een van de auto's 
is nu verplaatst naar nieuwe locatie in Broek Zuid. Te huur 
v.a. €3.60 p/uur of €17.50 p/dag.  
Aanmelden: sdwaterland.nl/deelauto 
 
 
      Scholing Sporters met Gedragsproblematiek 
Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt: Een sporter 
misdraagt zich tijdens training of wedstrijd zó dat andere spor-
ters in jouw team balen, minder plezier beleven en misschien 
zelfs overwegen te stoppen. Dat zijn kritische momenten: Wat 
kan jij doen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier beleeft 
in jouw team? Die vraag beantwoorden wij in de scholing 
‘Sporters met gedragsproblematiek’. De scholing wordt op 
maandag 2 en 16 december aangeboden in de Omslag in 
Wormer door Team Sportservice Zaanstreek-Waterland in sa-
menwerking met NOC*NSF.  

In deze gratis scholing behandelen we het lastige gedrag 
waardoor andere sporters of jij als trainer minder plezier bele-
ven. Bijvoorbeeld: niet luisteren, liegen, activiteiten van ande-
ren verstoren, pesten en anderen de schuld geven van eigen 
fouten. Daarnaast besteden we aandacht aan ongewenst ge-
drag dat voortkomt uit erkende stoornissen als ADHD (con-
centratie- en aandachtsproblemen) of ASS (autisme). Ook be-
handelen we het omgaan met kinderen met faalangst. 
 
Praktische informatie 
De scholing vindt plaats op maandag 2 en maandag 16 de-
cember van 19:00 tot 21:30 uur in de Omslag in Wormer (Fau-
nastraat 68, 1531 WH, Wormer). De scholing is voor alle trai-
ners, coaches en begeleiders van reguliere- en aangepaste 
sportverenigingen/groepen, combinatiefunctionarissen, buurt-
sportcoaches en andere belangstellenden. De scholing is vol-
ledig kosteloos. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Meld je aan via de volgende URL: https://www.academievoor-
sportkader.nl/bijeenkomsten/sportopleidingen/sporters-met-
gedragsproblematiek-2019-wormer 
Neem voor meer informatie contact op met Buurtsportcoach 
(Aangepast Sporten) Rosa Schouten door te mailen naar 
rschouten@teamsportservice.nl of te bellen naar 0229 28 77 
00. 
 
 

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


