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AGENDA 

Iedere 1e donderdag v/d maand Juridisch Advies 
2dec Vergadering Dorpsraad 
16dec jaarvergdering IJsclub 
20dec kinderkerstvoorstelling in De Draai 
 
 

Dorpsraad 
De laatste vergaderdatum van De Dorpsraad voor 2020 is  
2 december. Vergaderruimte in het Broekerhuis, in de achter-
zaal, ruim genoeg om 1,5m afstand te houden. 
 
 

 Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond v.d.maand v.a.19.00 uur 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918 (secretariaat Dorps-
raad), b.g.g. 0622380982.Gratis een eerste deskundig advies 
door beëdigde advocaten. 
 
 

Collecte Alzheimer 
De collecte voor Alzheimer heeft het mooie bedrag van € 
1368,-opgebracht 
Hartelijk dank collectanten en gulle gevers 

 
 

SRV de Draai 
Hierbij een berichtje van de SRV de Draai. I.v.m. de corona-
perikelen starten wij de activiteiten van de vrijdagmiddag nog 
niet op. Het biljarten op de maandag en vrijdagmiddag om 
13.30 uur gaat wel beginnen. Dames biljarten is op maandag- 
morgen vanaf 10.00 uur. Hier is nog voldoende plek voor en-
thousiaste dames, dus kom geheel vrijblijvend een balletje 
stoten. 

 
 
Oud papier SOOS 

In verband met het toenemend aantal corona besmettingen 
wordt er tot nader bericht geen papier door de SOOS opge-
haald. 
U kunt het oud papier eventueel wegbrengen naar onze con-
tainer. Deze staat sinds een aantal weken langs de Eiland-
weg, achter de nieuwe brandweerkazerne. Uiteraard kunt het 
ook bewaren tot we weer gaan ophalen. 
 
 

Jaarvergadering IJsclub 
De IJsclub Broek in Waterland houdt haar jaarvergadering op 
16 december aanvang 20:30 uur. 
De vergadering vindt plaats via een digitale zoomverbinding. 
Degenen die de vergadering willen bijwonen kunnen een mail 
sturen via de website van de IJsclub. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstbomen te koop 
Ook dit jaar zijn er weer kerstbomen te koop bij Wals en 
Schokker, ’t Winkeltje op Zuideinde 15, 1151 CN in Broek in 
Waterland, tel 020 4033540 
De bomen worden zo nodig gratis bezorgd. 

 
Massage in Broek in Waterland 

Bij MT Sport en Ontspanningsmassages kunt u o.a. terecht 
voor: 
Sportmassage; Vooral bij spier klachten 
Deep-tissue; Weldaad bij schouder/nekklachten door span-
ning en langdurig verkeerde werkhouding achter bv computer 
(vooral nu bij thuiswerken) 
Ontspannings-, hotstone- of kruidenstempelmas-
sage; Wanneer je lekker wilt ontspannen, bij stress of gewoon 
een momentje voor jezelf 
Voor informatie of afspraak; bel op app 06-16504228 of 

mail monique.tessel@hotmail.com  
 

Laat thuis weer een plek van ontspanning zijn 
Gedwongen thuis werken: voor sommigen juist heel prettig, 
maar voor veel anderen eist het maandenlang thuiswerken 
zijn tol. Het onderscheid tussen thuis en werk vervaagt en 
voor velen verdwijnt daarmee het prettige ‘thuisgevoel’. Ook 
als je thuis niet hoeft te werken komen de muren vaak op je 
af, dan wel voel je je eenzaam nu onze omgeving steeds 
meer op slot gaat en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven.  
Wil je dat jouw ‘thuis’ weer een fijne plek van ontspanning 
wordt? Een holistische, wellness of zwangerschapsmassage 
aan huis helpt je absoluut om het prettige thuisgevoel opnieuw 
te beleven. 
Boek nu een massage bij jou aan huis. Bel / app 06 41 84 89 
83 of stuur een e-mail naar sian@roots-wings.nl 

 
Klankschalen 

Klankschalen geven een diepe ontspanning en een aange-
name sensatie. Door een aantal schalen op het lichaam te 
plaatsen kunnen blokkades of pijn verminderen of verdwijnen. 
De energie kan weer stromen. 
Probeer eens een gratis sessie. Bel of mail voor info: Guus 
Tel. 06 4232 5036 guus.witteman@hetnet.nl 

 
Inlever voucher Schoonheidssalon BroekerBeautyBoet 
Bij aankoop van twee huidverzorgingsproducten, ontvangt u 
een kadobon twv €25,- te besteden bij een huidbehandeling 
(op afspraak). 
Leuk om kado te geven voor de komende feestdagen. Ik pak 
het graag leuk voor u in.  
U kunt uw bestelling telefonisch aan mij doorgeven en op af-
spraak ophalen. 
Graag tot ziens. Jeannette 06-12935171, BroekerBeautyBoet, 
Wagengouw 112, 1151 EK, Broek in Waterland. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 17 december 2020. Verschijnt op donderdag 1x per 21 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 
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Feestelijke taartjes 
Wilt u graag genieten van een heerlijk taartje tijdens de feest-
dagen? 
Speciaal voor deze dagen maak ik nu feestelijke taartjes met 
een lekkere vulling en bekleed met marsepein. 
U heeft al een taartje vanaf €12,50. 
Wilt u een taartje bestellen of weten wat er allemaal mogelijk 
is, neem dan gerust contact met me op. 
bel of app Leonie 06-23219919 

 
KOMKIJKKOOP atelierwerken 

Juist deze maand december 2020 
Stockverkoop met minimaal 40% korting 
Op schilderijen en fotoprints 
Van Hanneke van Gent 
Atelier Hellingweg 10 in Broek in Waterland 
Na telefonische afspraak met Hanneke van Gent op nummer 
06 – 573 793 40 kunt u gedurende de maand december voor 
een privébezoek het atelier bezoeken. 
Ook kunt u zaterdag 12 en zondag 13 december tussen 12 en 
18 uur – het atelier bezoeken en de omliggende ruimtes in het 
gebouw - de omgeving is gegarandeerd coronaveilig bij 1,5 
meter afstand.  

 
Slowww yoga in De Draai èn online! 

Verlang je naar meer rust en ontspanning? En wil je je li-
chaam (en geest) extra verzorgen en verwennen nu je meer 
thuiswerkt? In mijn Slowww yogalessen vind je een mix van 
Yin/Restorative yoga en altijd een lange eindontspanning met 
een Yoga Nidra-sessie.  
Ik geef per week vijf Slowww yogalessen in de Draai (kleine 
groepen van max 8 personen) en 2 online lessen. Zo is er we-
kelijks altijd een moment om mee te doen (of meerdere keren 
per week!). 
Rooster: 
Maandag: 12.45-13.05 (online stoelyoga ) en 20.30-21.45 uur 
(live) 
Woensdagochtend: 9.00-10.15 uur & 10.30-11.45 uur (live) 
Woensdagavond: 19.30-20.30 (online) en 20.45-22.00 uur 
(live) 
Vrijdag: 9.00-10.00 uur (live) 
Aanmelden en boeken van lessen kan via www.slowww.nl of 
stuur een berichtje naar miriam@slowww.nl  
Slowww 
Miriam Evers 
www.slowww.nl 
Facebook 
Insta 
Download nu mijn gratis e-book SLOW DOWN YOUR FEAR 
 

Bijdrage Broeker Gemeenschap 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die gestemd heeft met de 
RabobankClubSupport 2020. Wij als Stichting Broeker Ge-
meenschap hebben een mooi bedrag van 629,70 euro mogen 
ontvangen! Ook iedereen bedankt die ons een donatie heeft 
gegeven via een bankoverschrijving. Fantastisch om te mer-
ken dat het gewaardeerd wordt wat wij allemaal normaal ge-
sproken organiseren. Volgend jaar hopen wij dit uiteraard alle-
maal weer te mogen en kunnen doen. Uiteraard zijn er nog 
steeds donaties van harte welkom.   NL 42 RABO 
0310713579.  Tnv Stichting de Broeker Gemeenschap. Na-
mens het bestuur van de BGM , Penningmeester, Elly Hop-
man. 

 
SKW Peuteropvang ‘t Stokpaardje 

Voor peuters van 2 tot 4 jaar is voorschoolse educatie heel 
belangrijk. Ze worden voorbereid naar een goede start op de 
basisschool. Het accent ligt natuurlijk op een fijne en gezellige 
tijd op de peuteropvang, maar voorschoolse educatie is enorm 
belangrijk voor ieder kind. Er is veel aandacht voor spel, moto-
rische ontwikkeling, taalvaardigheid en de sociale ontwikke-
ling. Het is mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen 
via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  
Wanneer u hier niet voor in aanmerking komt zijn er mogelijk-
heden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de 
gemeente. Wij informeren u hier graag over. De peuteropvang 
is 40 weken per jaar open en is goed te combineren met de 
kinderopvang/oppas of de zorg thuis. Voor inschrijvingen kunt 
u deze link gebruiken:  
https://kinderopvangwaterland.nl/peuteropvang 

 
 

 
 
Coronaproof werken 

Thuis werken tijdens Corona? Kom rustig en inspirerend wer-
ken bij Werken op de Gouw! Coronaproof, ruime bureaus en 
snelle Wi-Fi. Neem voor meer informatie contact op via 06-

46376389. 

 
Geen ‘SAMEN ZINGEN ROND DE KERST” 

in de Broeker Kerk dit jaar. 
Helaas neemt nog steeds het aantal besmettingen toe, sinds 
de gedeeltelijke lockdown! De beperkende maatregelen zijn 
aangescherpt om te voorkomen dat het aantal besmettingen 
verder toeneemt. Niet meer dan maximaal 30 mensen bij el-
kaar, inclusief musici en koorleden.  
Dit betekent dat de jaarlijkse muzikale ontmoeting in kerst-
sfeer dit jaar niet doorgaat! Erg jammer en teleurstellend, 
maar deze traditie in Waterland, zetten we voort in 2021!  
We hopen u allen te zien in 2021 en wensen iedereen fijne 
feestdagen, ondanks de beperkingen, en een corona-vrij jaar!  

Werkgroep Samen Zingen rond de Kerst 
 

Voedselbank inzameling 
Hierbij even een bedankje voor iedereen die op zaterdag 14 
november naar de kerk is gekomen om te doneren aan de 
voedselbank. 
Wij waren erg blij verrast door de hoeveelheid mensen die on-
danks de corona en de regen de weg naar de kerk gevonden 
hebben. We hebben de voedselbank blij kunnen maken met 
een auto vol met eten, drinken, verzorgingsproducten en ca-
deautjes voor kinderen. Er zijn ook Douwe Egbertspunten ge-
doneerd ook hiermee is de voedselbank erg blij, zij krijgen 
daar koffie voor. 
Nogmaals alle gulle gevers hartelijk bedankt en tot de vol-
gende keer in januari. 
Raad van kerken en de diaconie van de protestante kerk  

 
KERST ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN IN BROEK IN 

WATERLAND 
Kerst is het geluid van klapstoeltjes die er in de kerk worden 
bijgezet omdat er zoveel mensen meer naar de kerk komen 
dan anders. In 2020 zullen er maar weinig klapstoeltjes wor-
den bijgezet, omdat wij op een veilige manier kerst willen vie-
ren. We moeten omdenken om toch als kerk te laten merken 
dat wij het feest van de geboorte van Jezus met iedereen om 
ons heen willen vieren. 
STERRENJACHT 
De wijzen uit het oosten gingen een ster achterna om uitein-
delijk bij de plek uit te komen waar Jezus was geboren. In na-
volging van de wijzen kunnen kinderen sterren zoeken.  
Wij vragen aan alle mensen in Broek in Waterland om vanaf 7 
december een ster goed zichtbaar voor het raam te hangen. 
De kinderen kunnen met hun bingokaart op jacht gaan naar 
de sterren.  
De bingokaart kan worden opgehaald bij de Waterlandse 
Tandartsen op de Draai, bij 't Winkeltje op het Zuideinde en bij 
de Firma Ploeger op het Nieuwland. Ook zal een link naar de 
bingo kaart worden geplaatst op alle buurtapps van Broek en 
op de website van de kerk:  www.broekerkerk.nl /kerkge-
meente om uit te printen. Elke keer als een ster ontdekt wordt, 
mag een ster op de bingokaart worden ingekleurd.  Wie heeft 
de meeste sterren gevonden? Op zaterdagmiddag  19 de-
cember van 15.00 tot 17.00 uur kunnen de bingokaarten 
worden ingeleverd bij de kerk en is er een kleine kerstatten-
tie voor de kinderen als beloning.  
Wel vragen wij de kinderen om met niet meer dan twee tege-
lijk de bingokaarten op te halen of in te leveren. 
Annemieke, Annet, Hilda, Hulda, Tatia en Tjitske 
 

Vrolijke kerstvoorstelling (4+) 
 Rikkie en Bruno willen graag dat er een kerstfeest voor de 
dieren komt. Daarom schrijven ze een brief aan de kerstman. 
Opeens staat er zomaar een slee voor hun neus. Voorzichtig 
stappen ze er op…maar het is geen gewone slee… hij kan 
vliegen! Waar brengt hij ze naar toe en waarom landen ze op 
die gevaarlijke ijsschots? Help, is dat een ijsbeer daar? 
 
We verzorgen een vrolijke kindervoorstelling in kerstsfeer op 
zondagmiddag 20 december om 15.30 uur in De Draai te 
Broek. Kaartjes zijn voor 8,50 euro te koop bij Angela (06-
51616234) of via info@kindertheaterbasta.nl  
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