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AGENDA 

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 
16dec Kerstspel Neeltje Pater 
19dec Samen zingen rond de kerst, Broeker kerk 
20dec OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
23dec Kerstconcert gemengd koor Broek in Waterland 
27dec OUD PAPIER Soos Noordzijde 
30dec Winter in Broek 
1jan Nieuwjaarsnachtborrel Broeker Huis 
5jan Nieuwjaarsreceptie Broeker Huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 
12 vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvin-
den???  
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  
 

 
 

Beheerder Draai33 
Ons Broeker wijksteunpunt Draai33 zoekt per 1 januari een 
nieuwe beheerder. Zou jij dat kunnen zijn? De beheerder 
heeft de volgende taken: de agenda van het wijksteunpunt be-
heren, nieuwe huurders wegwijs maken in Draai33, het sleu-
telbeheer en kleine klusjes uitvoeren. 
Kortom je bent de gastheer of gastvrouw van Draai33, daarin 
natuurlijk ondersteund door het bestuur van de Stichting. Als 
gastheer of –vrouw ben je ca. 3 uur per week met het wijk-
steunpunt bezig. Deels vanaf locatie en deels vanuit huis. Een 
vrijwilligersvergoeding hoort bij de functie. 
Wie heeft hier zin in? We horen graag van je. 
Namens het bestuur Rini te Boekhorst 06-22697002 Marieke 
Maars 06-27552327 
 
 

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. 
 

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 verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 

 
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.  
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 21 december 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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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Woensdag 12 december 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 des-
sert. 
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!) 

 
 

Kerstbomen bij Wals en Schokker 
Er zijn weer kerstbomen te koop bij Wals en Schokker, Zuid-
einde 15 tel. 0204033540 De bomen worden gratis thuisbe-
zorgd. 
Vriendelijke groet Annemarie Schokker 
 

 
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 per-
soonlijk 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  

 
 

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 broed-
machine is er voor de kinderen een knuffelhoek en een grab-
belton. 
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 sa-
men naar een prachtig verhaal te luisteren en aansluitend cre-
atief te worden. We sluiten af met een kopje thee. 
In deze drukke decembermaand een moment om even hele-
maal 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 an-
geladerie@xs4all.nl of bel 06-51616234 
 
 

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 prachtig versierde 
kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ou-
ders, 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. Boven-
dien zal er een kerstverhaal worden verteld met beelden erbij. 
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze 
viering en alle kinderen krijgen een kleurplaat mee. 

 
 

Samen zingen rond de kerst 2018 
Op woensdag 19 december om 20.00 uur is iedereen WEL-
KOM in de Broeker Kerk in Broek in Waterland  
voor de jaarlijkse muzikale ontmoeting in kerstsfeer!  
Een traditie die in ons mooie dorp niet mag ontbreken. 
 
 

 
 
 
U zingt samen met het Gemengd Koor, de Cantorij, het Broe-
kerhavenkoor, Cappella Broeck en Nootweer, de parels van 
vertrouwde kerstliederen. 
De 5 koren zingen afzonderlijk ook hun eigen keuze. 
De solist deze avond is de alt Inge Brouwer. 
Ike Wolters, Corrien van Dam en Bartje Hillen zullen begelei-
den op orgel en piano. 
Na afloop ± 21.30 uur, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
met koffie, thee, frisdrank of wijn. 
Er zal een collecte zijn voor de onkosten van de avond. 
Tip: Kom op tijd 
Werkgroep: Samen Zingen rond de Kerst 

 
 

Winter in Broek 
Zondag 30 december stelt Hanneke van Gent zoals elk jaar 
getijde één zondag de deuren van haar atelier open. 
Hanneke presenteert dan nieuw werk met schilderijen, foto-
prints en een nieuwe dichtbundel. Van haar eerdere exposi-
ties is het naslagwerk aanwezig en in te zien. 
Hellingweg 10, Broek in Waterland 
Datum: zondag 30 december 2018, 12 - 18uur 
Toegang: gratis 
 
 

Kerstconcert Gemengd Koor Broek in Waterland 
Zondag 23 december gaan in de Broeker Kerk de kaarsen 
weer aan voor het kerstconcert van het Gemengd Koor. Mooie 
muziek, de warme sfeer, kaarslicht en kerstbrood… Ons koor 
kijkt altijd weer uit naar het jaarlijkse kerstconcert. Komt u 
ook? 
In het programma is 'Alleluia!' een terugkerend thema, van 
Mozart tot Leonard Cohen. Daaromheen zal een variatie van 
meer en minder bekende liederen klinken. Het concert wordt 
samen met het Edams Mannenkoor 'Excelsior' gegeven en zij 
hebben ondermeer verschillende Russische liederen op het 
programma staan. 
Voor dirigent Gerarda Bloem wordt dit concert tevens haar af-
scheid van het Gemengd Koor Broek in Waterland. 
Broeker Kerk, aanvang 14.30 uur. 
Toegangsprijs in de voorverkoop (tot 19 december): € 8,50 en 
bij de ingang van de kerk: € 10,00. Donateurs € 7,50 en kin-
deren t/m 16 jaar € 5,00. 
Voorverkoop: bij Wim Drijver (020-4031201) of via de bank: 
NL66 RABO 0310 7099 46 t.n.v. Gemengd Koor Broek in Wa-
terland. Graag uw adres erbij, dan ontvangt u de kaarten 
thuis. 
 
 

Pilates 
Je hebt het je misschien al menig keer voorgenomen, maar 
twijfelt toch elke keer. Je wil naar de mannenles van PILATES 
komen, maar weet niet wat je te wachten staat. Dan is NU je 
KANS! Kom dit jaar nog een GRATIS PROEFLES doen en er-
vaar hoe fijn het is voor je rug, nek en spieren. Dus HEREN, 
stuur Carol een appje of bel naar 0611395952 en maak ge-
woon een afspraak.  
Natuurlijk geheel vrijblijvend, dus je mag afhaken, maar ik 
voorspel je dat je wil blijven. Je lichaam zal juichen, zal een in-
spanning en stretch ervaren, waar het jaren naar gesmacht 
heeft. Daarnaast is de sfeer in de groep erg gezellig! 
Er is overigens ook nog een enkel plekje voor een DAME. Ben 
je ergens tussen de 30 en 80 jaar? Wil je je houding verbete-
ren, betere buikspieren, leniger en soepeler worden,  
minder rugpijn of een fijn uurtje trainen, bel af app dan snel 
voor die gratis proefles naar 06-11395952. 
 
 

Coaching 
Voor mijn opleiding tot individueel coach ben ik op zoek naar 
mensen die gecoacht willen worden vanaf januari. 
Loop je vast, zit je ergens mee of wil je een extra steuntje in 
de rug, dan werk ik graag met jou samen en verkrijgen we 
nieuwe inzichten, maken we plannen concreet en komen we 
bij een volgende stap.  
Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan ontwikkeling, 
een betere balans tussen werk en privé, burn outs en meer. 
Heb je hier behoefte aan? Dan kan je me bereiken via de mail 
op liesharteman@hotmail.com of telefonisch op nummer 
0615076232 (na 20.00uur). 
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In verband met mijn opleiding zijn er aan het coachingstraject 
geen kosten verbonden.  

 
  

 Massage in Broek in Waterland 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’ , Cornelis Roelestraat 
34. 
Naast sport- en ontspanningsmassages geef ik ook o.a. 
hotstone  of cuppingmassages. 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of mo-
nique.tessel@hotmail.com 
Wil u een leuk cadeau voor onder de boom, ik heb ook leuk 
verpakte cadeaubonnen. 

 
 

MS fonds collecte 
De opbrengst van dit jaar is : 1241,06 euro 
Alle geweldige lopers bedankt en hoop tot volgend jaar. 
En vooral alle gulle gevers bedankt. 
Namens de MS fonds Tineke Tuin 

 
 

Neeltje Pater Kerstspel 
Het is weer zover: de megagrote kerstboom van Neeltje Pater 
staat weer te schitteren op ons prachtige Kerkplein. Kun je wel 
wat kerstsfeer gebruiken in je leven? Kom dan vooral op zon-
dag 16 december naar de kerk voor een heus Kerstspel (van 
16.00-17.15 uur) en warm je daarna aan de hete choco en 
glühwein van eetwinkel Jesse en de liedjes van de Havenrak-
kers onder de boom (17.30-18.00 uur). Vergeet je dikke jas 
niet! 
 
 

Lichtjestocht Zuiderwoude - een wandeling door het 
kerstverhaal 

Voor een echte kerstbeleving wordt er in Zuiderwoude op za-
terdag 22 december een lichtjestocht georganiseerd. Tijdens 
deze wandeling van 2,5 km word je meegenomen in het klas-
sieke kerstverhaal. Je wordt op pad gestuurd om je in te 
schrijven in het rijk van keizer Augustus en je beleeft het al-
oude verhaal van Jozef, Maria en het kindje Jezus in woord 
en beeld. Leuk voor jong en oud!  
Start- en eindpunt: kerk in Zuiderwoude. Vertrekken kan tus-
sen 17:00 en 17:30 uur. Over verharde wegen, dus de buggy 
kan mee. De route is redelijk rustig en op de kruispunten 
staan verkeersregelaars. U bent verder zelf verantwoordelijk 
voor uw veiligheid en die van uw kind(eren).   
Denk aan weersbestendige, liefst reflecterende kleding en 
schoenen/laarzen en een eigen lichtje mee is natuurlijk extra 
leuk en veilig! 
Voor vragen of extra informatie: Marije Arnold tel. 06 
28720009 

 

 
Broeklab: autodelen 

Heb je af en toe een auto nodig? Er staan nu 2 elektrische 
deelauto's klaar voor gebruik op het parkeerterrein bij het 
Nieuwland. Ze zijn te huur per uur of per dag en hebben actie-
radius van tussen minimaal 120 en 180 kilometer. Geniet nu 
van het plezier van elektrisch rijden vanaf EUR 17.50 per 
dag. Meer informatie en aanmelden: sdwaterland.nl/deelauto/ 
Nog vragen of wil het je een keer gratis uitprobe-
ren? broeklab@gmail.com 
 
 

English conversation for teenagers 
I’m Finn Dowdall (14) raised bi-lingual, fluent in English. Want 
to speak better English? I can offer conversation practice for 
teenagers (11-15) focussed on building confidence in speak-
ing English. Private lessons at home from €10 p/hour. Inter-
ested? Contact me on 06 37090719. 
Groetjes Finn Dowdall 
 
 

Schoenmaatjes van Edukans 
Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden 
naar school. 
 
 
 

 
 
 
We hebben 54 schoenendozen mogen wegbrengen. Een re-
sultaat waar we heel blij mee zijn. Er zijn veel schoenendozen 
gebracht maar er zijn er ook heel veel losse spullen binnenge-
komen waarmee we dozen maken of aanvullen. 
Daarnaast zijn er veel financiële bijdragen binnen gekomen. 
Deze gebruiken we om de verzendkosten van de dozen te be-
talen of aanvulling te kopen voor dozen die wij maken met de 
spullen die geschonken zijn.  
Wij willen alle gulle gevers en dozen makers  hartelijk bedan-
ken voor hun geweldige bijdrage. 
 
Tatia Englebert, Annie de Ruiter en Marion Rem  
 
 

25 december kerstdiner in het Broekerhuis 
Wij hebben op Eerste Kerstdag nog plek! 
Het menu: 
- Langzaam gegaarde kalfsnek met truffelvinaigrette en kap-
pers 
- Kreeftenbisque 
- Coquilles met courgette, venkel en saffraansaus 
- Hertenbiefstuk met schorseneren, aardappelmousseline en 
Madeirajus 
- Baba au Rhum 
Vijfgangendiner à € 55,- 
Wijnarrangement à € 30,- 
Reserveren verplicht: 020-4031314 
Deur open 18.00 uur, aan tafel 19.00 uur 
  

1 januari Nieuwjaarsnachtborrel in Het Broeker Huis 
Vanaf 0.30 uur zijn wij geopend om met elkaar te proosten op 
het Nieuwe Jaar!! 
Entree gratis. 
  

6 januari Nieuwjaarsreceptie in Het Broeker Huis 
Van 16.00 tot 18.30 uur de traditionele jaarlijkse Nieuwjaars-
borrel waar alle Broekers welkom zijn om gezamenlijk te toas-
ten op een fantastisch 2019!! 
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