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AGENDA 
 
4feb Workshop Enneagram De Draai 33 
5feb Dorpsraad 
6feb OUD PAPIER Soos Noord 
8feb OUD PAPIER Havenrakkers 
9feb Steunpilarenconcert 
13feb OUD PAPIER Soos Zuid 
25feb Samen eten 
9t/m14mrt Collecte Amnesty International 
27apr Koningsdag Kerkplein 
1t/m5mei MEIWEEK 2020 

 

                             Beste Broekers, 
In 2020 gedenkt Nederland het feit dat wij 75 jaar in vrijheid 
mogen leven. Net als in 2015 willen wij, De Broeker Gemeen-
schap en Broekpop, hier aandacht voor vragen middels een 
lang feestweekend in de tent op het Nieuwland onder de leuze 
‘Feest in mei’. Verschillende ideeën zijn inmiddels de revue 
gepasseerd en het programma krijgt steeds meer vorm. Het 
wordt een week vol feest, dus noteer 1 t/m 5 mei alvast in de 
agenda!  

In de voorgaande edities van de Meiweek vroegen wij de ver-
schillende wijken/buurten van Broek om op Bevrijdingsdag 
met een versierde kar deel te nemen aan de traditionele praal-
wagenoptocht. Echter, de aanscherping van de wet en regel-
geving en de daarbij behorende verplichte verzekering bren-
gen zoveel kosten en maatregelen met zich mee dat wij he-
laas de keuze hebben moeten maken om met deze traditie te 
breken. 

Omdat we deze bijzondere dag toch graag groots willen vie-
ren, hebben wij een alternatief voor de praalwagenoptocht be-
dacht. Voor dit idee hebben wij de hulp nodig van zoveel mo-
gelijk Broekers, en aangezien de Meiweek ook een vakantie-
week is, leggen wij dit idee graag nu al aan u voor.  
 
Op Bevrijdingsdag willen wij een zo groot mogelijke mense-
lijke Nederlandse vlag creëren. Wij stellen ons voor dat van 
bovenaf gezien (én gefilmd met een drone) een menselijke 
vlag door het dorp meandert. Wij vragen onze dorpsgenoten 
(jong én oud) vooraf om in een rode/witte/blauwe of oranje 
outfit + hoedje naar het verzamelpunt te komen, waarna wij  
een wandeling door het dorp maken. Om er zeker van te zijn 
dat alle kleuren ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn, ont- 
vangt u begin april 2020 een kleur vel van de Broeker Ge-
meenschap in de bus. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpsraad 
Vergaderdata van de Dorpsraad in 2020: 
5 februari; 4 maart; 1 april Jaarvergadering; 6 mei; 3 juni; 1 
juli; 2 september; 7 oktober; 4 november en 2 december, aan-
vangstijd 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Steun de Broeker Kerk en kom op 9 februari naar het  
 
 
 

"Ik heb je lief" 
Mooi, warm, liefdevol Broek in Waterland en omstreken. 
Rob heeft er 39 jaar lang deel vanuit mogen maken en voelde 
zich thuis. 
Wij danken jullie allen voor de overweldigende steun, het gaat 
ons helpen in het verdere leven. 
Frida, Eva, Niels, Marloes, Evy, Vera, Bas en Mats. 

 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 14 februari 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  
 



 
 

Samen eten 
Ook dit seizoen is er weer gezellig Samen eten voor 55+ers. 
in Het Broeker Huis en wel op elke 4e dinsdag van de maand; 
dus 25 februari, 24 maart en de laatste als uitzondering op de 
3e dinsdag  21 april. Kosten € 10,00 p.p. Opgeven de vrijdag 
daaraan voorafgaand bij Lies Dobber tel.403 1513 of l.dob-
ber@planet.nl 
 
 
                         Fanfare Zuiderwoude 
2020 is voor fanfare Zuiderwoude een bijzonder jaar. 
We vieren dat we 100 jaar bestaan. Dat is al best lang, en dat 
houden we vooral zo goed vol omdat muziek maken met el-
kaar erg leuk is om te doen. Op koningsdag speelt de fanfare 
altijd op het kerkplein en u zult ongetwijfeld gemerkt hebben 
dat we ook modern repertoire op de lessenaar hebben staan.  
Misschien heeft u dit jaar ook goede voornemens, u zou kun-
nen overwegen om een muziekinstrument te gaan spe-
len.  Muziek maken met elkaar verbroedert  en maakt je blij. 
Bij de fanfare bent u aan het juiste adres. U kunt les via onze 
vereniging krijgen en u kan ook  eventueel een instrument in 
bruikleen krijgen. Iedere donderdagavond repeteert de fanfare 
van 20.00 tot 22.15 in het dorpshuis Zuiderwoude. Kom gerust 
eens langs om te luisteren. Voor informatie en vragen kunt u 
een mail sturen naar fanfarezuiderwoude@hotmail.com 
 
 
           Collecteren voor Amnesty International?! 
De landelijke collecteweek van Amnesty is dit jaar van 9 tm 
14 maart. We zoeken nog collectanten die mee willen helpen 
om deze collecte tot een succes te maken.  Voelt u er wel iets 
voor, neem dan contact op met de collecte coördinator:  Wil-
lem de Vries, tel: 0653-160229  of e-mail: wdevries.wil-
lem@gmail.com 
 

                            Eetwinkel Jesse 
Lieve Broekers, 
Hierbij willen wij u laten weten dat wij, Marieke en Wouter, 
hebben besloten om per 14 maart 2020 de deuren van Eet-
winkel Jesse te sluiten. Wij danken u allen voor de klandizie, 
fijne gesprekken en vertrouwen in ons. 
Vriendelijke groeten, Marieke, Wouter, kinderen en het perso-
neel. 

Alles auf Deutsch 
Alles Gute für 2020 ! Auch dieses Jahr `konversieren `  wir 
wieder in der deutschen Sprache : nächster Termin 11. Fe-
bruar , 10.30 Uhr , in  De Draai 33, alle zwei Wochen  bis  
Anfang Mai. Literatur , Musik , Kunst,  soziale oder politische 
Themen, wir schauen uns alles an und natürlich auch ein bis-
schen Grammatik  ! 
Individuele lessen of in kleine groepen , aangepast aan de in-
teresses zijn mogelijk , ook `s avonds , neem een proefles. 
info : Gabi Both  4033803 /  0636348793  , si-
mon.gabi4@kpnmail.nl  

Slowww Yoga in De Draai 33: vanaf 24 februari ook op 
maandag   vond! 
Vind je het soms lastig om te ontspannen, en zit je met je aan-
dacht (te)veel in je hoofd? In mijn Slowww Yoga-lessen help ik 
je op een makkelijke manier te ontspannen en met je aan-
dacht uit je hoofd te zakken. Het resultaat: Je voelt je na de 
les ontspannen, helder, opgeladen èn je neemt dit mee in je 
dagelijkse leven. Door wekelijks je aandacht naar binnen te 
richten en (letterlijk) even stil te staan bij dat wat er is, ben je 
beter in staat om ook buiten de mat te voelen hoe het met je 
gaat en wat je nodig hebt. 
De lessen worden gegeven in De Draai 33. Matjes, kussens 
& dekens zijn aanwezig!  
Maandagavond 20.30-21.45 uur (vanaf 24/2) Woensdag-
ochtend 9.00-10.15 uur | Woensdagavond 20.00-21.15 uur 
Inschrijven kan via www.slowww.nl. Meer info? Bel of mail 
Miriam Evers > miriam@slowww.nl of 06-21275585 

 

 

 

 
 

Voor de senior 
Beste senior kom op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
gezellig meedoen.De SRVverzorgt op de 1e vrijdag van de 
maand koersbal, 2e vrijdag sjoelen,  3e vrijdag 
klaverjassen/rummikub en de 4e vrijdag een bingo. De bij-
drage per keer € 2,00 incl koffie en thee. Wij zien u graag ko-
men. Bestuur RSV 
 

                                  Zin in zingen? 
Zingen in een koor is geweldig: het maakt je vrolijk en ont-
spannen, je wordt opgenomen in een team en beleeft samen 
de muziek. Met of zonder ervaring, iedereen is welkom bij het 
Gemengd Koor Broek in Waterland, ook als je geen noten 
kunt lezen. Vrijwel iedereen kan zingen! We zingen afwisse-
lende muziek. Soms luchtige muziek, soms wat serieuzer, af 
en toe grotere muziekstukken maar ook veel 'losse' werken. 
Onder leiding van dirigent Joep van der Oord repeteren we in 
een ongedwongen sfeer waarin ook vaak een vrolijke noot 
voorbij komt. Je bent er op een repetitieavond even helemaal 
uit! 
De repetities zijn iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de bibliotheek achter het Broeker Huis. Iedereen is al-
tijd welkom om het eens te proberen. Dus kom eens een 
avond langs, proef de sfeer en zing mee! Vooral mannen wor-
den met open armen ontvangen. 
Informatie: Ruud Jacobs (0299-201742) of Willem de Vries 
(020-4033064). Je kunt ook mailen naar zingen@broeker-
koor.nl. Of neem eens een kijkje op onze website: www.broe-
kerkoor.nl. 

 
Steun de Broeker Kerk en kom op 9 februari naar het                     
  Steunpilarenconcert 
Ieder jaar organiseert de Broeker Kerk het Steunpilarencon-
cert voor alle donateurs van de Broeker Kerk.  
Zondag 9 februari verandert De Broeker Kerk in een jazzcafé 
met een optreden het StarkLinneman Trio. Ze zoeken naar 
origineel geluid door jazz te vermengen met klassieke muziek 
en wereldmuziek. Dit is een speciaal concert in het Beethoven 
Jaar 2020: 
Beluister Beethoven zoals u deze componist nooit eerder 
heeft gehoord! 
Het concert begint om 15.30, feestelijke ontvangst vanaf 
15.00. 
Voor Steunpilaren (donateurs) is de toegang gratis. Wij nodi-
gen u om Steunpilaar te worden en een financiële bijdrage te 
leveren aan onze mooie Broeker Kerk, zodat we nog lang van 
deze prachtige kerk kunnen genieten. 
Word dus ook Steunpilaar en verzeker u meteen van een jaar-
lijks evenement! 
Heeft u de persoonlijke uitnodiging gemist en u wilt graag ko-
men?  Op de website www.broekerkerk.nl vindt u meer infor-
matie.  
 
 

Student chauffeur 
Aardige en representatieve student (19 jaar) met aanzienlijke 
rijervaring in binnen- en buitenland, biedt zich aan als privé 
chauffeur. U wordt rondgereden in uw eigen auto. Minimale 
afname 2 uur. 
Interesse? Neem contact op met Floris Hazewinkel tel 06-
24611991 

 
Hulp in de tuin 

Heeft u hulp nodig in de tuin? Ik kan u helpen met gras-
maaien, heggen snoeien, bladeren harken en andere werk-
zaamheden. Voor je het weet is het voorjaar. 
Mijn naam is David Knebel en ik ben 17 jaar oud. Ik ben veel 
beschikbaar. Belt of bericht u mij voor info of een afspraak: 
0637083229 
 
 
 
 
 


