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AGENDA 

13dec OUD PAPIER SOOS Noord 
13dec Kleindiertentoonstelling 20-22 uur 
14dec Kleindiertentoonstelling 10-18 uur 
18dec Samen zingen Broekerkerk 
19dec Kinderkerstviering Kerkplein 
20dec OUD PAPIER SOOS Zuid 
21dec Lichtjestocht Zuiderwoude 
22dec Kerstconcert Gemengd Koor Broek in Waterland 
25dec Kerstdiner Broekerhuis 
27dec OUD PAPIER SOOS Noord 
28dec Top2000-kerkdienst Monnickendam 
1jan Nieuwjaarsnachtborrel Broekerhuis 
2jan OUD PAPIER SOOS Zuid 
5jan Nieuwjaarsreceptie Broekerhuis 
9feb Steunpilarenconcert 
 
In verband met de kerstdagen wordt het oud papier in 
Broek Noord opgehaald op vrijdag 27 december 2019 
 

De Dorpsraad 
Vergaderdata van de Dorpsraad in 2020: 
17 januari; 5 februari; 4 maart; 1 april Jaarvergadering; 6 
mei; 3 juni; 1 juli; 2 september; 7 oktober; 4 november en 2 
december, aanvangstijd 20 uur 
 

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 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
 

 
Bijdrage Broeker Gemeenschap 

Zoals ieder jaar lopen vrijwilligers langs de deur om de bij-
drage op te halen. Maar niet iedereen beschikt altijd over con-
tact geld. De Broeker Gemeenschap heeft uw bijdrage echter 
wel nodig om alles te kunnen bekostigen. Wij organiseren o.a. 
Koningsdag, 4 mei, Broeker Feestweek, het mooie vuurwerk, 
Sinterklaas en de Kerstboomverbranding. In 2020 zullen in de 
maand mei diverse activiteiten georganiseerd worden. Als u 
niet thuis was heeft de vrijwilliger wellicht de donatie kaart 
door uw brievenbus gedaan. Wij stellen het erg op prijs als u 
een bedrag wilt overmaken aan de Broeker Gemeenschap. 
Banknummer: NL42RABO0310713579 t.n.v. Stichting de 
Broeker Gemeenschap 

 
Kerstbomen bij ‘t Winkeltje 

Er zijn weer kerstbomen te koop bij de firma Wals en Schok-
ker op Zuideinde 15. De bomen worden gratis bezorgd! 
 

Kerstboom op Kerkplein 
Hij staat er weer: onze gigantische kerstboom!  
Omdat we gek zijn op lichtjes, samenkomen, liederen zingen 
en genieten van de theatrale donkere-dagen-sfeer. Én om jul-
lie allemaal te bedanken voor het zeer geslaagde Huiskamer-
festival afgelopen mei. 
Kom je een kijkje nemen op het Kerkplein? De boom staat er 
voor iedereen, dus ook voor jou! 
Fijne feestdagen, maak er wat moois van samen! Theater-
stichting Neeltje Pater 
 

Samen zingen rond de kerst 
Broeker Kerk  woensdag 18 december 20.00 uur  
Ook dit jaar is er weer het SAMEN  ZINGEN  in de feestelijk 
versierde kerk van Broek. Iedereen kan meezingen met oude 
en nieuwe kerstliederen. Er zijn 5 koren: Broekerhavenkoor, 
Cappella Broeck, de Cantorij, het Gemengd Koor uit Broek in 
Waterland en Nootweer uit Zuiderwoude. 
Orgel- en pianobegeleiding: Ike Rebel.  
Verder een speciaal optreden van het Koperkwintet uit Zuider-
woude.  
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om in warme kerstsfeer 
deze opmaat naar het Kerstfeest  mee te vieren. Er is een col-
lecte voor de onkosten van de avond. 
Na afloop ± 21.30 uur is er tijd om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van koffie, thee, of wijn. 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 20 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 
 
 
 
 
 
 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://10/
x-apple-data-detectors://10/
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=monnickendameo%40buurtzorgnederland.com&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=vv_monnickendam%40evean.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
http://www.draai33.nl/
mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


 
19 december 2019, 17 – 18.30 Kerstviering bij de Neeltje 

Pater Kerstboom 
Voor alle kinderen van de Havenrakkers! 
Zingen, warme choco en je versierde dennenappel in de 
mooie grote kerstboom hangen.  
Om de kerstvakantie in te luiden, in kerststemming te komen 
en om de mooie Neeltje Pater boom niet zielig zonder versie-
ring op het Kerkplein te laten staan. 
De onderbouwkinderen krijgen een dennenappel om thuis te 
versieren en mogen die samen met een wens in de boom ko-
men hangen. Wij zorgen voor linten en kaartjes om een wens 
op te schrijven, warme choco & glühwein, een hapje en een 
kerstmuziekje. En misschien komt er een zangkoor.   
Mede aangeboden door Neeltje Pater, De vrienden van de 
Havenrakkers, de Broeker Kerk & Jesse.  
Voor vragen mail naar hallo@regeltmaart.nl 
 

Lichtjestocht Zuiderwoude - 21 december 2019 
Net als vorig jaar organiseren we in Zuiderwoude een Licht-
jestocht. We wandelen een rondje om het dorp, en tegelijker-
tijd wandelen we door het kerstverhaal. De soldaten sturen 
ons op weg om ons te laten inschrijven, de herbergier klaagt 
over de drukte, de wijzen volgen een ster en de herders krij-
gen hemels bezoek. In de stal vinden we het kindje Jezus met 
Jozef en Maria tussen de dieren. Onderweg is er warme cho-
colademelk en terug in de kerk is er prachtige muziek van het 
opleidingsorkest van de fanfare.  
Start- en eindpunt: kerk van Zuiderwoude  
Starten met de wandeling kan tussen 16:45 en 17:30 uur. 
De 2,5 km lange route gaat grotendeels over rustige, verharde 
wegen. Zorg, i.v.m. de veiligheid, voor goede zichtbaarheid in 
het donker, bijvoorbeeld d.m.v. reflecterende kleding. Neem 
ook een lichtje of lampje mee en kleed je weersbestendig. 
Voor meer informatie: ds. Charlotte Kremer, 0627746328 

 
Kerstconcert Gemengd Koor Broek in Waterland 

Zondag 22 december gaan in de Broeker Kerk de kaarsen 
weer aan voor het kerstconcert van het Gemengd Koor Broek 
in Waterland. Mooie muziek, een warme sfeer, kaarslicht en 
kerstbrood…Het programma is gevarieerd, met kerstliederen 
en andere muziek die bij kerst past. Het Breedkoor uit Amster-
dam-Noord is dit jaar te gast. 
Pianist Victor Baena en violiste Lisette Carlebur spelen enkele 
intermezzo's. 
Broeker Kerk, aanvang 15.30 uur. 
Toegangsprijs: € 12,50 en in de voorverkoop € 10,00. Dona-
teurs € 8,50 en kinderen t/m 16 jaar € 5,00. 
Voorverkoop: Wim Drijver (020-4031201) of via de bank: 
NL66RABO0310709946 t.n.v. Gemengd Koor Broek in Water-
land. 

Woensdagavond 27 november, omstreeks 19 uur, ben ik uit 
een hachelijke situatie gered door een stel jonge mensen. 
Graag zou ik hen daarvoor willen bedanken en hoop dat zij 
contact opnemen met de redactie bij wie mijn naam en tele-
foonnummer bekend zijn. 

Broekerhuis 
Dinsdag 10 december Ajax-Valencia 20.30 Open 
Donderdag 12 december ONK Poker 
Voorronde Open Nederlands Kampioenschap Poker 
Inschrijven: onkpoker.nl Aanvang 19.00 uur 
Vrijdag 13 december VrijMiBo 
Vanaf 17.00 uur gezellig borrelen met dorpsgenoten 
Zaterdag 14 december Grote Kerstquiz (Uitverkocht!) 
Zondag 15 december Bridge Info/inschrijven: broekbridge.nl 
Woensdag 18 Kerstdiner Ouderensoos Opgeven via de soos 
Woensdag 25 december Kerstdiner HBH 
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsnachtborrel vanaf 0.30 uur  
Zondag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 
Van 16.00 tot 18.30 uur de traditionele jaarlijkse Nieuwjaars-
borrel om gezamenlijk te toasten op een fantastisch 2020!! 
Zondag 12 januari Bridge 
Kerstmenu: 
- Gerookte eendenborst met vijg 
- Schorsenerensoep met eekhoorntjesbrood 
- Coquilles met knolselderijcrème en krokante Parmaham 
- Hertenbiefstuk met specerijenjus en pastinaakcrème 
- Groot Toetje 
5 gangenmenu à € 57,- 
Wijnarrangement € 30,- 
Reserveren verplicht: 020-4031314 
 

 
Kaartje 

Sinds 1944 heeft mevrouw Greet Buster-Visser in Broek in 
Waterland gewoond. Eerst aan de Wagengouw, later aan de 
Parallelweg. In juni 2017 moest ze verhuizen naar een verzor-
gingshuis in Emmeloord, maar haar geliefde dorp Broek in 
Waterland is ze nog niet vergeten. 
Op 3 januari 2020 hoopt ze haar 100e verjaardag te vieren. 
Wij zouden het geweldig vinden als ze op deze bijzondere dag 
verjaardagskaarten zou ontvangen van haar vroegere dorps-
genoten. Adres: Talma Hof, afdeling Appelgaard, Genemui-
denstraat 4, 8304 GC Emmeloord. 
 

Klankschalen behandeling 
Een behandeling met klankschalen geeft een diepe ontspan-
nende werking op lichaam en geest. Deze Deep Sound Mas-
sage werkt d.m.v. trillingen in op het lichaam. Eventuele blok-
kades kunnen daardoor verminderen of verdwijnen. Zo kan de 
energie weer gaan stromen. Laat je meevoeren op  het aan-
gename en betoverende geluid van de klankschaal. Probeer 
een gratis sessie. Bel Guus voor meer info op 06 42325036.  
 
                      Top2000-kerkdienst in Waterland!  
Op zaterdagavond 28 december 2019 zal de eerste Top2000-
kerkdienst van Waterland plaatsvinden in de Opstandingskerk 
in Monnickendam. Een kerkdienst waarbij de mooiste num-
mers uit de popmuziek de plaats innemen van psalmen en ge-
zangen. De dienst vindt plaats in de week van de Top2000 op 
NPO Radio 2. Vanaf 19 uur. 
 

Pilates 
Heeft u het goede voornemen om in het nieuwe jaar 2020 
meer te gaan bewegen, sporten en gezonder te gaan leven?    
Er zijn weer wat plekjes vrij bij de PILATES lessen in BROEK.  
PILATES houdt in dat u oefeningen gaat doen om uw core te 
versterken. Dit voorkomt rugpijn en blessures. Alle spiergroe-
pen komen aan bod en er is ruimte voor ontspanning/medita-
tie. De lessen worden in klein groepsverband gegeven, zodat 
u de nodige aandacht krijgt die u nodig heeft. Een keer gratis  
 

Ratten en riooloverlast 
Een aantal weken geleden deden we een oproep naar ratten- 
en riooloverlast in Broek. Hier hebben we ruim 70 klachten op 
binnengekregen. Dit is veel meer dan we verwacht hadden. 
Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de gemeente. Op 2 
december is er een rondje door het dorp gemaakt en de ge-
meente is nu bezig een oplossing te bedenken. De ambtenaar 
die zich met de problematiek bezig houdt, is Eric van Oos-
trum. Hij heeft het volgende verzoek: elke keer als u ratten of 
rattenuitwerpselen ziet, stuurt u een email, liefst met foto’s, 
graag met vermelding van uw naam en adres. Zijn emailadres 
is eric.van.oostrum@waterland.nl.  
We houden u op de hoogte van de voortgang. 
Met vriendelijke groet, de Dorpsraad 
proberen? Dat kan! bel 0611395952 
.  

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. Alle reac-
ties graag naar de organisatie kunstroute: opsmuk@dds.nl 

 
Nieuwjaarsduik discozwemmen 

2 januari in het Sportfondsenbad in Monnickendam. 
Om 19:00 uur starten we met een gezamenlijke warming-up, 
daarna tellen wij gezamenlijk af voor de Nieuwjaarsduik en 
kan je tot 20:30 uur blijven discozwemmen.  
Maximaal 100 kinderen. Kosten € 6. A-diploma verplicht. 
Meer info en aanmelden 
www.teamsportservice.nl/zaanstreekwaterland 
 
Samen stil zijn. Stilte brengt iets wat we allemaal nodig heb-
ben, en niet alleen in deze drukke decembermaand. Rust. Op 
zaterdagmiddag 21 december kun je dit samen met je kind in 
Broek ervaren bij de speciale yogales voor ouders en kin-
deren (vanaf 4 jaar). We steken een kaarsje aan, doen een 
aantal eenvoudige yogaoefeningen, luisteren naar een ver-
haal en sluiten af met een lekker kopje thee. Aanmelden kan 
tot 20 december bij Angela via 06-51616234. Bijdrage: 17,50 
euro (ouder+kind). In januari start het nieuwe lesseizoen met 
lessen in yoga, stilte en filosofie voor kinderen. Kijk voor meer 
informatie op www.despiritueleschool.nl  
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