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AGENDA 

27nov Samen eten 
28nov knutselen in de bieb 
28nov Kinderkookcafé in het Broekerhuis 
29nov OUD PAPIER Soos Noordzijde 
29nov film in bieb Monnickendam 
29nov Schoen zetten in het Broekerhuis 
30nov Sinterklaasfeest in het Broekerhuis 
6dec OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
12dec Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
12dec Kinderkookcafé in het Broekerhuis 
13dec OUD PAPIER Soos Noordzijde 
14dec Kleindiertentoonstelling gymzaal Havenrakkers 
15dec OUD PAPIER Havenrakkers 
16dec Kinderkerstfeest Broekerkerk 
23dec Kerstconcert gemengd koor Broek in Waterland 
30dec Winter in Broek 
 
 

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 
 

 
Buurtzorg 

Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en 
verpleegkundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct 
bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 

 
 

Seniorenpost 
De Seniorenpost is voor iedereen te lezen/printen op de 
website www.debroekergemeenschap.nl 

 
 

  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 
Dorpsraad), b.g.g. 0622380982 Gratis een eerste deskundig 
advies door beëdigde advocaten. 

 
 

Dorpsraad 
Op woensdag avond 12 december vergadert de Dorpsraad 
Broek in Waterland. De vergadering in het Broekerhuis begint 
om 20 uur en we zijn uiterlijk 22 uur klaar.  
Steun de onderdoorgang  
In de vorige Broeker Gemeenschap deden we een oproep om 
mee te gaan met de Dorpsraad op 26 november naar 
Haarlem. Op deze middag staat de bespreking op de agenda 
van de Onderdoorgang door Broek bij de Commissie 
Mobiliteit&Financiën van de Provincie Noord Holland. 
Er wordt die dag nog geen besluit genomen, dat gebeurt bij de 
Provinciale Staten op een later tijdstip, begin 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu blijkt dat het nog niet helemaal zeker is of de 
bespreking doorgaat op 26 november!! 
De Dorpsraad wil graag met een grote groep aanwezig zijn als  
het agendapunt aan de orde is. Als u interesse heeft om mee 
te gaan, volg dan de actuele berichten op onze website: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl.  
Diegenen die zich reeds hebben aangemeld worden 
persoonlijk op de hoogte gesteld als de datum verandert. 
Bestuur Dorpsraad Broek in Waterland 
 
 

 

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

 
 
Woensdag 28 november Kinderkookcafé Het Broeker 
Huis 
Nieuw in Het Broeker Huis: Kinderkookcafé!! 
’s Middags koken de kinderen en het hele gezin komt ’s 
avonds genieten van hun kookkunsten!! Hoofdgerecht en 
dessert. 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar 
Koken van 15.30 tot 17.30 uur 
Eten van 18.00 tot 19.30 uur 
Kosten: kinderen € 7,50 en ouders € 15,- p.p. 
Meer info: 020-4031314 
Aanmelden: info@broekerhuis.nl 
Let op: max. 10 kokende kinderen per keer (vol = vol!) 
Volgende datum: 12 december 
 
 
Vrijdag 30 november Sinterklaasfeest in Het Broeker Huis 
Groot Sinterklaasfeest in Het Broeker Huis met Ann de 
Koekepan!! 
Sinterklaas rijdt dit jaar ons Broeker Huisje niet stilletjes 
voorbij: hij komt langs op vrijdag 30 november!! We gaan om 
17.00 uur open. Om 17.30 uur komt de Sint met zijn Pieten 
aan bij Het Broeker Huis. 
Ze zullen daar zingen en dansen met de kinderen, verhalen 
vertellen en heel misschien zelfs wat lekkers meebrengen..! 
Vanaf 18.30 uur kunnen hongerige kinderen én ouders eten 
bestellen en vanaf 19.15 uur lekker zingen en dansen met 
Ann de Koekepan!! 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 7 december 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 
dagen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Alle kindjes uit Broek kunnen donderdag 29 november van 
18.30 tot 20.00 uur hun schoen komen zetten in Het Broeker  
 
 
Huis. Uiteraard onder het zingen van Sinterklaasliedjes, met 
Ann de Koekepan.  
Zorg dat je dit niet mist!! Meer info: 020-4031314 
 

 
Kerstbomen bij Wals en Schokker 

Er zijn weer kerstbomen te koop bij Wals en Schokker, 
Zuideinde 15 tel. 0204033540 
De verkoop start na sinterklaas en de bomen worden gratis 
thuisbezorgd. 
Vriendelijke groet Annemarie Schokker 
 

 
Knutselen in de bieb op woensdag 28 november 

Sinterklaas komt op zaterdag 24 november met de boot aan in 
Broek in Waterland. 
Op woensdag 28 november kunnen kinderen tot ca. 6 jaar 
lekker knutselen in de bieb tussen 16.00-17.00uur. 
Wil je dan zelf een doosje meenemen welke versierd kan 
worden? Wij zorgen voor de rest! 
Het gaat om een doosje van NIET GROTER DAN 30x20x20 
cm. 
 

 
Sieraden 

De KERST komt eraan, de collectie ligt klaar, verras HEM of 
HAAR!  
Miriam Kalkhuis Edelsmid met haar sieraden in 'Broeker-Stijl', 
maakt ook Sieraden van Jorge Cohen in de Stijl van de Art 
Deco en de Amsterdamse School. Of wat dacht u van 
persoonlijk Design of een Restyling van één van de sieraden 
uit het bakje in de la. Bel even voor een afspraak 06 - 40 1221 
70 en kom naar de Broekermeerdijk nr 9. 
www.mkedelsmid.nl  www.jorgecohen.nl  
 

 
Kerstfeest voor de kinderen in de Broekerkerk 

Op zondag 16 december a.s. om 16.00 uur willen wij samen 
met de kinderen van Broek in Waterland en omgeving weer 
het kerstfeest vieren. De deuren van de dan prachtig 
versierde kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar met 
hun ouders, verzorgers, familieleden en iedereen die het leuk 
vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Een aantal kinderen zal samen een kerstspel opvoeren met 
als titel  “Zoek de Ster..." 
Natuurlijk zullen er ook veel liedjes worden gezongen. 
Bovendien zal er een kerstverhaal worden verteld met 
beelden erbij. 
 
Het is al jaren een feestelijke viering waar veel kinderen bij 
aanwezig zijn. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om 
dit kerstfeest voor de kinderen samen met ons te vieren.  
 
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze 
viering en  krijgen alle kinderen een kleurplaat mee. 
 
We zien u/jullie graag op zondag 16 december a.s. om 16.00 
uur. Tatia Englebert, Danielle Boneveld en Annet Nielsen 
 

 
Kleindiertentoonstelling 

De kleindiervereniging Broek in Waterland en Omstreken 
houdt haar jaarlijkse 
tentoonstelling in de gymzaal van de Havenrakkers. Er zijn 
verschillende dieren te bezichtigen o.a.  konijnen, hoenders, 
cavia’s, duiven en volièrevogels.  Naast de tombola en 
broedmachine is er voor de kinderen een knuffelhoek en een 
grabbelton. 
De show wordt geopend op vrijdag 14 december om 20.00u. 
Daarna is de show zaterdag te bezichtigen van 10.00u tot 
18.00u en zondag van 10.00u tot 16.00u.  
De entree is gratis 
 

                                Samen stil zijn 
We steken een kaarsje aan, rollen ons yogamatje uit en doen 
een aantal eenvoudige yogaoefeningen. Om vervolgens 
samen naar een prachtig verhaal te luisteren en aansluitend 
creatief te worden. We sluiten af met een kopje thee. 

In deze drukke decembermaand een moment om even 
helemaal naar binnen te keren. Een 1,5 uur durende 
yogawork 

 
 
shop voor ouder en kind (6+) op zondagochtend 16 december 
in Broek. Je bent van harte welkom.  Aanmelden kan 
via angeladerie@xs4all.nl of bel 06-51616234 
 

Winter in Broek 
Aanstaande zondag 30 december is het weer zo ver.  
In een jonge traditie stelt Hanneke van Gent zoals elk 
jaargetijde één zondag de deuren van haar atelier als 
geopend, gelijk gebruik mogen maken van de hal en bezijden 
ruimte. 
Hanneke presenteert dan ook nieuw werk met schilderijen, 
foto-prints en een nieuwste dichtbundel. Van haar eerdere 
exposities is het naslagwerk aanwezig en in te zien. 
 
Adres atelier  
Hellingweg 10  
in Broek in Waterland 
Datum: alleen zondag 30 december 2018 
Openingstijd 12 - 18uur 
Toegang: gratis 
Rond het weekend zal haar website ook geüpdatet zijn en kan 
je ook een kijkje nemen op: www.hannekevangent.nl 
 
 

Kerstconcert Gemengd Koor Broek in Waterland 2018 
Het is inmiddels een mooie traditie geworden: het Gemengd 
koor Broek in Waterland geeft op 23 december a.s. weer een 
traditioneel kerstconcert in de Broeker Kerk. 
Dit jaar is het concert samen met het Edammer Mannenkoor 
Excelsior waarbij zij een gedeelte van het concert apart 
verzorgen en er ook een aantal kerstliederen gezamenlijk 
zullen worden gezongen. 
Het thema van dit concert is “Hallelujah” en naast 
verschillende versies van dit mooie lied wordt het een zeer 
gevarieerd programma van bekende en minder bekende 
kerstliederen.  
 
Deze uitvoering is tevens het afscheidsconcert van onze 
dirigente Gerarda Bloem die ons koor de afgelopen jaren op 
een inspirerende manier heeft gedirigeerd maar door te 
drukke werkzaamheden gaat ze ons helaas verlaten. 
Vanaf 2019 zal ons koor worden geleid door Joep van der 
Oord, bekend van o.a. de Muziekschool Waterland en diverse 
koren waaronder Sappho uit Hoorn. 
 
Uiteraard zorgen we weer voor een fijne kerstsfeer met 
kaarsverlichting en lekker krentebrood! 
 
Aanvang concert 14.30 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop (tot uiterlijk 19 december) 
slechts € 8,50 en zijn aan de zaal verkrijgbaar voor € 10,00. 
Donateurs betalen € 7,50 en kinderen t/m 16 jaar betalen 
slechts € 5,00 
Kaartverkoop bij Wim Drijver (020-4031201) of via de bank: 
NL66RABO0130 7099 46 – graag uw adres erbij vermelden 
dan ontvangt u de kaarten thuis.  
 
 

Bedankt!  
In de week van 12 tot 17 november is er weer gecollecteerd 
voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
(NSGK). Een Stichting die geestelijke en lichamelijk 
gehandicapte kinderen laat participeren in de samenleving. 
Met hulp van de 15 collectanten (ook in Zuiderwoude) is EUR 
1.230 opgehaald. Een mooi resultaat. Alle donateurs en 
collectanten bedankt! 
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