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AGENDA 

20feb OUD PAPIER Soos Noord 
23feb Dia/filmmiddag 
25feb Samen eten 
27feb OUD PAPIER Soos Zuid 
1mrt  expositie Strong Blend 
5mrt  OUD PAPIER Soos Noord 
5mrt Broeklab Broekergouw 
7mrt  Toneeluitvoering in Zuiderwoude 
9t/m14mrt Collecte Amnesty International 
12mrt Ladies Dinner in Broekerkerk 
14mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
28mrt Rommelmarkt Broekerkerk 
27apr Koningsdag Kerkplein 
1t/m5mei MEIWEEK 2020 
 

De Dorpsraad 
Vergaderdata 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 

                            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. 

Toneeluitvoering 
Zaterdag 7 maart voert de toneelvereniging “Uitdam” de klucht  
“Stress in Spa & Wellness Hazenberg” op in het dorpshuis 
van Zuiderwoude. 
Kaarten zijn te bestellen bij Huberdina Schouten,  
telnr. 020-4031835 of e-mail: j.h.schouten@hetnet.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Steun de Broeker Kerk en kom op 9 februari naar het  
 
 

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 
 

Inschrijving De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2020/2021 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2016 en 1 juni 2017) kunnen ingeschre-
ven worden aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2020 te ko-
men doen. Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl of bellen naar 
De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 
 

Broeklab 
Beste dorpsgenoot, 
Graag nodigen we je uit voor de16e bijeenkomst van 
Broek Lab op Donderdag 5 Maart om 20:30 uur op een speci-
ale locatie op de Volgermeer, namelijk Broekergouw 22 .  
Broeklab is de plek waar ideeën rond bijvoorbeeld ener-
gie, voeding, vervoer, natuur en zorg in Broek in Waterland 
worden omarmd door Broekers, worden omgezet in acties en 
waar acties leiden tot resultaten. 
Ben je benieuwd naar wat is gebeurd met de ideeën van eer-
dere bijeenkomsten (auto’s delen, gezond snoepen bij SDOB, 
zonnepanelen, duurzame voeding of biodiversiteit)? Wil je zelf 
meewerken aan deze ideeën? Of heb je een nieuw idee dat je 
met andere Broekers wilt bespreken? Kom op 5 Maart naar 
Broeklab! Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of 
meld je aan op de Facebookpagina. 
Hartelijke groet, Ard Hordijk, Tjallien Walma van der Molen, 
Joost Hardick en Loes van der Putten 
 

Dia/ film middag gaat door ! 
Bedankt voor uw reacties. En nu maar hopen dat 
de datum u goed uit komt. Heeft u nog niets laten  
horen dan bent u toch welkom. "De deur staat open". 
van af 13.30 uur en wel op 23 februari a.s. Om 14.00 uur 
gaan we beginnen. Dus.......niet aangemeld, toch komen. 
Ik vind het zo wie zo leuk. Kees Oud. 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 28 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  
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Rommelmarkt 

Zaterdag 28 maart 2020 in de kerk van Broek in Waterland  
van 9.00 tot 14.30 uur, t.b.v. het onderhoud van de kerk. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw spullen tot zaterdag 21 maart thuis 
te bewaren? Heeft u bruikbare spullen, bel dan vanaf begin 
maart Marion Spaans 020 4031494 of mail Annet Nielsen: 
a.nielsenschouten@gmail.com. Zaterdag 21 maart komen we 
uw spullen op te halen. Schikt dat niet, dan kunt u vanaf 23 
t/m 26 maart van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 zelf uw 
spullen naar de kerk brengen. Vervoersproblemen? Bel of 
mail dan naar bovenstaande adressen.  
LET OP !! GEEN televisies, computers en randapparatuur! 
Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 wor-
den gebracht. 
 

Expositie: Strong Blend 
Alleen zondag 1 maart tussen 12 en 18 uur 
Schilderijen, foto’s en gedichten van Hanneke van Gent, geïn-
spireerd na haar reis door India en Myanmar 
Locatie: Hellingweg 10 Broek in Waterland 
www.hannekevangent 
 
Save the date: Donderdag 12 maart LADIES DINNER in de 

Broeker Kerk 
Aan alle vrouwen in Broek: geniet donderdag 12 maart van 
een heerlijk 3-gangen diner èn ontmoet andere dames uit 
Broek in Waterland!  
Zet 12 maart alvast in je agenda en houdt de website en 
Facebookpagina van de Broeker Kerk in de gaten voor meer 
info. www.broekerkerk.nl  
 
           Collecteren voor Amnesty International?! 
De landelijke collecteweek van Amnesty is dit jaar van 9 tm 
14 maart. We zoeken nog collectanten.  Voelt u er wel iets 
voor, neem dan contact op met:  Willem de Vries, tel: 0653-
160229  of e-mail: wdevries.willem@gmail.com 

 
Alles auf Deutsch 

Auch dieses Jahr `konversieren `  wir wieder in der deutschen 
Sprache : ab 11. Februar , 10.30 Uhr , in  De Draai 33, alle 
zwei Wochen  bis  Anfang Mai. Literatur, Musik, Kunst,  sozi-
ale oder politische Themen, wir schauen uns alles an und 
natürlich auch ein bisschen 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, 
simon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Niels Tessel PERSONAL TRAINING 
Zoek je naar meer houvast en regelmaat met training? 
Laten we een persoonlijk plan maken om je algemene fitheid, 
flexibiliteit en kracht omhoog te halen. Dit kan in DUO of 1op1 
in een Private studio. Interesse? 
Maak een vrijblijvend intakegesprek, de koffie staat klaar! 
Mail: info@ntesselpt.nl 
06 27 22 54 19 
Broek in Waterland – Cornelis Roelestraat 34CB 

Slowww Yoga in Draai 33: vanaf 24/2 ook op maandag-
avond! 
Vind je het soms lastig om te ontspannen, en zit je met je aan-
dacht (te)veel in je hoofd? Het resultaat van mijn Slowww Yo-
galessen: Je voelt je ontspannen, helder, opgeladen èn je 
neemt dit mee in je dagelijkse leven. Door wekelijks je aan-
dacht 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 21 27 55 85 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 
Vanaf dinsdag 3 maart start in Het Broeker Huis de 8- weekse 
MBSR-training.  
Voor iedereen die behoefte heeft aan praktische handvatten 
om beter om te  leren gaan met stress, drukte en alles wat het 
leven met zich meebrengt. 
Data: 3 maart; 10 maart; 17 maart; 24 maart; 31 maart; 7 april; 
14 april; 21 april, 19.30 – 22.00 uur  
 

 
Stilte dag: Zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur Broekerhuis 
Kosten: €350,-, inclusief werkmap, audiobestanden en onder-
steuning via mail tijdens de trainingsperiode. 
Plaats: Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 
Ervaring met meditatie is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: www.evakam.nl/agenda of 06 
23 90 92 99 of mail: info@evakam.nl. Je kan ook een kijkje 
nemen op mijn website www.evakam.nl  
Zie bijgevoegde flyer (foutje op flyer: donderdag=dinsdag!) 
 

Voor de senior 
Beste senior, kom op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
gezellig meedoen bij De Draai 33. 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 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. We zingen afwisse-
lende muziek. De repetities zijn iedere woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek achter het Broeker Huis. 
Iedereen is altijd welkom om het eens te proberen. Dus kom 
eens 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@broekerkoor.nl. Of 
neem eens een kijkje op onze website: www.broekerkoor.nl. 

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 Haze-
winkel: 06 24 61 19 91 

 
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: 06 
37 08 32 29 
 

Massage aan huis 
Wil je een diepe ontspanning van jouw lijf én geest ervaren? 
Tijd voor jou, waarin je even helemaal niets hoeft? Gun jezelf 
een massagemoment en geniet van de helende werking van 
een holistische of wellness behandeling waardoor je volledig 
tot jezelf komt. 
Na de succesvolle herstart van mijn praktijk, geef ik jou, om er 
kennis mee te maken, een aantrekkelijke introductiekorting 
cadeau op een holistische, wellness of aroma massage.  
Bel / app 06 41 84 89 83 of stuur een mail naar sian@roots-
wings.nl 
 

Fitness 
Vanaf 5 / 3 ook op donderdagmorgen 8.30 - 9.30  
Op maandag- en woensdagmiddag 17.00 - 18.00 is nog 
plaats. 
Van maandag t/m donderdag kan er ook ‘s avonds gesport 
worden, ook voor jeugd vanaf 13 jr. 
Kijk op www.robdebaat.nl,  info@robdebaat.nl, Nieuwland 21  
 

Fanfare Zuiderwoude 
2020 is voor fanfare Zuiderwoude een bijzonder jaar. 
We vieren ons 100-jarig bestaan. Dat houden we zo goed vol 
omdat muziek maken met elkaar erg leuk is. Op koningsdag 
speelt de fanfare altijd op het Kerkplein en u hebt vast ge-
merkt dat we ook modern repertoire hebben.  
Misschien heeft u overwogen om een muziekinstrument te 
gaan spelen. Samen muziek maken verbroedert en maakt je 
blij. Bij de fanfare bent u aan het juiste adres. U kunt les via 
onze vereniging krijgen en u kunt 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 
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