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AGENDA 
25dec Kerstdiner Broekerhuis 
27dec OUD PAPIER SOOS Noord 
28dec Top2000-kerkdienst Monnickendam 
1jan Nieuwjaarsnachtborrel Broekerhuis 
2jan OUD PAPIER SOOS Zuid 
5jan Nieuwjaarsreceptie Broekerhuis 
11jan OUD PAPIER Havenrakers 
12jan Nieuwjaarsconcert Fanfarecorps Zuiderwoude  
15jan Dorpsraad 
18jan Inzameling voedselbank Broekerkerk 
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: 
15 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 
 
 

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 
proberen? Dat kan! bel 0611395952 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Steun de Broeker Kerk en kom op 9 februari naar het 
Steunpilarenconcert 

Ieder jaar organiseert de Broeker Kerk een concert voor alle 
donateurs: het Steunpilarenconcert. Het komende concert is 
zondag 9 februari 2020 (15.30 uur). Dan speelt het Stark Lin-
neman Quartet in de kerk; een verrassende combinatie van 
jazz, klassiek en wereldmuziek. Voor Steunpilaren (donateurs) 
is de toegang gratis.  
Wilt u hierbij zijn? Word dan ook Steunpilaar en steun hierbij 
de Stichting Broeker Kerk. Op de website www.broeker-
kerk.nl vindt u meer informatie. U kunt ook per e-mail contact 
opnemen met: Henk Meinema, meinema@broekerkerk.nl of 
Jos van Doornik, vandoornik@broekerkerk.nl 
 
 
    Een nieuwe Schoonheidssalon in Broek in Waterland 
Al 29 jaar werk ik als schoonheidsspecialiste in Amsterdam en 
nu heb ik mijn 2e salon in Broek geopend. 
Randstad Schoonheidsverzorging is nu ook gevestigd op de 
Veenderijgouw 35. Daar doe ik gezichts- en lichaamsbehan-
delingen voor dames en heren. Voor een afspraak kunt u mij 
bellen, Sms'en of Whatsappen op nummer 0628173460. 
Saskia Laarman 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 3 januari 2020. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 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 
 
 
 
 
 
                                      

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 mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
 



 
 

Nieuwjaarsconcert 
Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Fanfarecorps Zuider-
woude heeft dit jaar een feestelijke sfeer. In november 2020 
bestaat de vereniging 100 jaar en dit nieuwjaarsconcert is het 
eerste feestje in ons feestjaar. Op zondag 12 januari 2020 ben 
je van harte welkom in het Dorpshuis van Zuiderwoude. Je 
kan genieten van de muziek, iets lekkers in de pauze en we 
laten je graag zien en horen wat je dit jaar van ons kan ver-
wachten! Toegang is gratis en aanvang concert is 11.30 uur. 
  
 

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.  
 
 

Speel accordeon op je 5e! 
Asaneo start in januari 2020 een snuffelstage van drie maan-
den voor kinderen van 5 en 6 jaar die accordeon willen leren 
spelen.  
Het lezen van muzieknoten wordt vergemakkelijkt door de no-
ten kleurtjes te geven. Het lesboek heet ook “ De Kleurtjes 
Methodiek”.  De kleurtjes methodiek is speciaal geschreven 
voor kinderen van 5 en 6 jaar.  Het alfabet is dus nog niet aan 
de orde! Ook het leren van de bassen, aan de linkerkant van 
de accordeon, wordt door symbolen uitgelegd. 
Op maandag 6 januari 2020 geven de docenten Marian van 
Vloten en Piet Verzijde informatie over deze snuffelstage van 
16:30-17:30 uur. Tijdens dit informatie-uur kunnen de kin-
deren een kleine accordeon op schoot nemen. Deze kleine 
accordeons kunnen worden gehuurd. 
De informatie en accordeonlessen worden gegeven in De 
Draai 33 in Broek in Waterland van 16:30-17:30 uur.  Ook zijn 
de docenten bereid informatie te geven via de telefoon (036-
5343603) of e-mail (info@asaneo.nl). 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 18 januari 2020 
In de kerk van broek in waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en 
tandpasta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u!  
 
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. 
 
 

Slowww sunday nieuwe datum 2 februari 
De nieuwe datum van Slowww Sunday is bekend: zondag 2 
februari van 10.00-16.15 uur bij Boerderij Achtervennen in Il-
pendam. Een hele dag voor jou, waarin je je aandacht naar 
binnen keert, en zo weer ontspannen, opgeladen en geïnspi-
reerd de dag afsluit. Op het programma staan een extra lange 
Yin Yoga-les, en workshop Intuïtief Schrijven en een Yoga 
Nidra-sessie. De hele dag wordt je verwend met lekkere hap-
jes, smoothies, en natuurlijk een uitgebreide vegetarische win-
terlunch, deze editie bereid door Wenda Posch! 
Voor meer info en het bestellen van kaar-
ten: www.slowww.nl of mail naar miriam@slowww.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Broekerhuis 
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 
 

.  
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 
 
 
                      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. 
 
 

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 

 
                                        Oproep 
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. 
 

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 
 


