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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, U bent van harte welkom! In verband met de corona-
maatregelen zullen de dorpsraadvergaderingen in januari en 
februari 2021 in ieder geval online plaatsvinden. U vindt de 
link op de agenda, die in het weekend voor de eerste woens-
dag van de maand op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl ge-
plaatst wordt. 
De data van de Dorpsraadvergadering in 2021 zijn: 
6 jan; 3 feb; 3 maart; 7 april; 5 mei; 2 juni; 7 juli; 1 sept; 6 okt; 
3 nov en 1 december. 
 

 Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur, gratis een eerste deskundig advies, door beëdigde advo-
caten. Ivm de corona-maatregelen zal het advies nu telefo-
nisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 2 te Broek. 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (secretariaat Dorps-
raad) b.g.g. 0622380982. 

. 
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 
container. Deze staat sinds een aantal weken langs de Eiland-
weg, achter de nieuwe brandweerkazerne. Uiteraard kunt u het 
ook bewaren tot we weer gaan ophalen. 
Oudjaarsdag, donderdag 31 december vanaf 12.00 uur 
is de papiercontainer gesloten en de kar weggehaald. U kunt 
dan geen papier meer brengen. Vanaf zaterdag 2 januari is 
de container en de kar weer open. Wij verzoeken u heel drin-
gend tijdens deze sluiting geen papier te brengen. 
Fijne feestdagen namens de het bestuur van de SOOS en 
onze fantastische papierophalers. 
 

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 spierklachten 
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 / 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. 

 
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. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 januari 2021. Verschijnt op donderdag 1x per 21 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 
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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 – 1678810 kunt u gedurende de maand december voor 
een privébezoek het atelier bezoeken. Zie website: hanne-
kevangent.nl 

 
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 

 
Gezocht: verpakkingen van chocoladeletters 

Werd u dit jaar verrast met een chocoladeletter in de schoen? 
Zou u dan aub de lege verpakking voor ons willen bewaren! 
We verzamelen deze nu alvast voor het bakkerij museum, 
voor het Pietenhuis, volgend jaar 2021. U kunt de lege ver-
pakking bij ons in de brievenbus gooien, Noordmeerweg 1. 
Dank! 
 

 
 
 
Bedankje aan de werkgevers van de brandweermensen in 
Broek in Waterland! 
Vrijwillige brandweer op een dorp bestaat niet zonder de me-
dewerking van de werkgevers van onze vrijwilligers. Daarom 
willen we ook dit jaar deze werkgevers bedanken voor het mo-
gelijk maken van ons werk. Hierdoor kunnen we 24/7 voor u 
door het vuur blijven gaan. De brandweerpost Broek in Water-
land wil de volgende bedrijven bedanken: Fa. Evenboer sme-
derij en landbouwmechanisatie - Van Gog installatiebedrijf – 
Stal Oostwal - Melkveebedrijf Willem I Hoeve – OLVG Amster-
dam Oost – Melkveehouderij Lubrecht – Ambulance Amster-
dam – Melkveehouderij Oosterlaken – Schiphol group – Wa-
ternet – Dienst justitiële inrichtingen – Recreatie Noord Hol-
land.  
Wij wensen u allemaal een veilig en bovenal gezond 2021! 
 
  Oproep vrijwilligers onderhoud Broeker begraafplaats 
Een van de bijzondere plekken in Broek in Waterland is de be-
graafplaats. De groendienst van de gemeente zorgt voor het 
onderhoud maar kunnen wel wat hulp gebruiken. Het zou ge-
weldig zijn als er wat extra aandacht voor de begraafplaats 
komt en dan met name voor de particuliere graven. Officieel 
moeten de eigenaren van een graf dit zelf doen maar dat ge-
beurt vrij weinig. De extra aandacht bestaat uit: een omgeval-
len vaasje rechtzetten, een plantje water geven tot wat wieden 
en/of schoonvegen van een graf. De gemeente heeft de 
Dorpsraad gevraagd een groepje vrijwilligers te zoeken die 
het onderhoud van de begraafplaats willen ondersteunen. De 
gemeente stelt gereedschap en begeleiding beschikbaar.Heb 
je interesse, meld je dan aan bij de Dorpsraad via 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 
 

TOP2000 kerkdienst Waterland 2020 gaat niet door! 
Vanwege de huidige ongunstige situatie rondom het Corona 
virus, de oproep van de minister-president van afgelopen 
maandag en het advies van de Protestantse Kerk in Neder-
land heeft de Protestantse Gemeente Monnickendam beslo-
ten om alle kerkdiensten t/m 17 januari te laten vervallen. Dit 
heeft o.a. als gevolg dat de opname voor de TOP2000 dienst, 
die gepland stond op zaterdag 19 december, niet door kon 
gaan.  
We waren al ver, maar helaas hebben we de voorbereiding 
niet kunnen afronden met de opname. 
De organisatie achter de Top2000kerkdienst.nl biedt dit jaar 
een alternatief: de Nationale Top2000-kerkdienst. Op zondag 
27 december kunt u deze meevieren vanaf 19.30 uur via 
top2000kerkdienst.nl/live.. 
 
Muziekschool Waterland biedt muzikale troost met kerst-
lied 
Link: Watermusic -Dan is er iets met Kerstmis mis.. 
Kinderen uit het naschoolse wijkproject Watermusic van Mu-
ziekschool Waterland zingen Dan is er iets met Kerstmis 
mis. Een lied dat erg toepasselijk is voor de bijzondere kerst 
die ons te wachten staat. De leerlingen worden bijgestaan 
door The Classics en de Wormer Spetters “Deze kerst zal an-
ders verlopen dan we gewend zijn. Muziek blijft verbinden, 
júist in deze tijd. Dat is onze stellige overtuiging. Met het lied 
hopen we muzikale troost te bieden voor de komende kerst 
die toch voor velen anders zal zijn”, vertelt muziekschool-di-
recteur Esther Dam In 2019 startte Muziekschool Waterland 
Watermusic, waarin kinderen uit de wijk samen komen om sa-
men muziek te maken. Het naschoolse traject wordt in latere 
instantie ook naar gemeente Waterland uitgerold. Door samen 
muziek te maken vergroot de Muziekschool verbondenheid in 
de wijk, maar inmiddels ook in de gemeente en regio. Het pro-
ject kent z’n oorsprong in wijken waarin de kansen niet voor 
ieder kind even groot zijn. “Samen met gemeenten, scholen, 
sociale wijkteams, jeugdfonds cultuur, conservatorium en vele 
vrijwilligers zorgen we ervoor dat ieder kind zijn of haar muzi-
kale talent mag ontdekken en mag ondervinden hoe fijn het is 
om met elkaar muziek te maken. Samen vormen we één mu-
zikale familie”, aldus artistiek manager Michael Hesselink. 
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