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AGENDA 
27dec OUD PAPIER Soos Noordzijde 
30dec Winter in Broek 
1jan Nieuwjaarsnachtborrel Broeker Huis 
1jan Optreden in Zuiderwoude 
3jan OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
5jan Nieuwjaarsreceptie Broeker Huis 
6jan Nieuwjaarsconcert Fanfarecorps Zuiderwoude 
10jan OUD PAPIER Soos Noordzijde 
12jan Activiteiten in de ijssalon 
16jan Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
19jan Cinema Neeltje: Birdman 
 
 

Kerststukjes 
Vanaf 15 December Kerststukje te koop op de Wagengouw 
114. Bij Nel Arends. 
 
 
    Kinder klanksprookjes en meer bij Love in Sound 
Spelen in een klankparadijs. Kinderen reageren meestal 
positief op alles wat met klank te maken heeft.  
Op zes middagen gaan we met elkaar aan de slag. Ze leren 
de klankschaal, kristal, gong en anderen instrumenten 
ontdekken en de magische werking ervaren.  
Klank nodigt uit om in het hier en nu te blijven, mee te gaan 
met de trillingen en te voelen wat klank met je doet. 
Spelenderwijs word de energie die het kind nodig heeft weer 
aangevuld. Zo kunnen ze beter gronden en in hun basis 
staan. 
Aan het einde van de zes lessen zullen de kinderen een 
kleine klankbeleving voor een van de ouders spelen. Hoe leuk 
is dat!! 
Op dinsdag 8-01-19 van 15:30 tot 17:00 uur. Binnenweeren 2 
Broek in Waterland (vlak bij school) 
Kosten 75,- LET OP er is slechts plaats voor 4 kinderen in de 
leeftijd 7 tot 9 jaar. Mail: ilonka.van.gog@gmail.com Mobiel: 
0628998364  www.loveinsound.com 
 

Indoortraining in Broek 
HITT FUSION is een mix van Bootcamp-, Hoge Impact 
Interval Training en flexibiliteit training. De trend voor 2019!  
Je pakt de voordelen van een verhoogde vetverbranding en 
een versnelling van je metabolisme, terwijl je kracht snel 
toeneemt. Elke woe om 21 uur start deze stevige indoor work-
out van 1 uur. Doe een gratis try-out en merk het verschil zelf. 
Nu doen! Actie: neem een vriend(in) mee en train een maand 
gratis samen bij een kwartaal strippenkaart.  
Bel met Cees van Olffen 06-54326944 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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  
 

 
 

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 
beheren, nieuwe huurders wegwijs maken in Draai33, het 
sleutelbeheer 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 
wijksteunpunt 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/inlichtingen 020-6625918 (secretariaat 
Dorpsraad), b.g.g. 0622380982 Gratis een eerste deskundig 
advies door beëdigde 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 
verpleegkundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct 
bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 4 januari 2019. 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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Optreden in Zuiderwoude | Lucas van Helsdingen | Bach 

solo op rietblaasinstrumenten 
Op 1 januari speelt Lucas van Helsdingen muziek van Johann 
Sebastian Bach op schalmei, barokhobo, hobo da caccia, 
chalumeau, sopraansaxofoon en basklarinet, waaronder de 
Partita voor fluit solo, BWV 1013 (op hobo), en de Suite voor 
violoncello solo nummer II, BWV 1008 (op basklarinet). 
 Waar:                   Kerk van Zuiderwoude  
Wanneer:           Dinsdag 1 januari 2019 | 16:00-17:00 | kerk 
open om 15:30  
Entree:                 € 10,- 
Reserveren:        Reserveren aanbevolen, tot 31 december 
2018, via  
jeanne-reserveringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 http://www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 16 januari; 6 februari; 6 maart; 3 
april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 4 september; 2 okt; 6 november en 4 
december  2019 
Let op: In januari dus eenmalig niet op de 1e woensdag van 
de maand, maar op de 3e woensdag t.w. 16 januari. 
 
 
                          Activiteiten in de ijssalon 
Ciao! Mijn naam is Valentina misschien kennen vele van jullie 
mij al van de het ijscafe Antonio (mijn vader familie bedrijf) 

Ik ben 28 jaar zelfstandig ondernemer in de kinderopvang 
dus mocht je een keer een oppas nodig hebben in het 
weekend savonds (door de weeks al vol) laat het mij dan 
vooral weten! 

Maaaaaar ik wil ook in het weekend op de zaterdagen leuke 
activiteiten organiseren in de ijssalon!  
Met de kindjes samen zelf pizza maken en bakken!  
en dan gezellig samen opeten of mee naar huis nemen! 

Bij genoeg aanmeldingen van de ouders zou ik willen starten 
op zaterdag 12 januari het zal een klasje worden van max 10 
kindjes per klasje (ik heb genoeg hulp) 
voor op de zaterdag van 15.00 tot 17.00 
De kosten per kind zijn €10 inclusief drinken hapjes en een 
heerlijke zelf gemaakte pizza door de kindjes  
Aanmelden kunnen jullie via : Valentinakids1@hotmail.com 
Ciao en hopelijk tot snel! Liefs Valentina 

 

           Cinema Neeltje proudly presents: Birdman  

Zin in een mooie film? Wij ook! Birdman (vanaf 12 jaar) met 
Michael Keaton, heeft niet voor niks 4 oscars gewonnen. De 
film gaat over een acteur die al jaren niet meer aan de bak 
komt in Hollywood, nadat hij ooit super succesvol was met zijn 
rol als superheld Birdman. Hij plant een grootse comeback 
door een Broadway show te schrijven, te regisseren en de 
hoofdrol te spelen. Ondertussen worstelt hij met kritieken van 
buitenaf, zijn vervreemde dochter en zijn alter ego Birdman. 
"De scherpe humor, fantasierijke beelden en briljante 
optredens van Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts 
en Zach Galifianakis maken Birdman een gedurfde en 
originele film. De dialogen zijn geweldig, de cast is geweldig, 
en de film durft maatschappelijke thema’s als ouderschap, 
vergankelijkheid, zelfrespect en trots in beeld te brengen, 
rauw en direct”, aldus de kritieken. 

Cinema Neeltje strijkt weer neer op een verrassende locatie in 
Broek: de voetbalhal van SDOB dit keer. Kom je ook lekker 
film kijken en daarna borrelen en de december-calorieën eraf 
dansen? Regel dan nu je tickets door een mailtje te sturen 
aan film@neeltjepater.nl (volwassen €10,- alles tussen de 12-
21 €7,50).  
Wanneer? Zaterdag 19 januari 
Hoe laat? Van 19.30-22.30 (film start om 20.00 uur) 
En dan? Lekker dansen tot 01.00 uur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sieraden 
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  
 

 
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 
exposities is het naslagwerk aanwezig en in te zien. 
Hellingweg 10, Broek in Waterland 
Datum: zondag 30 december 2018, 12 - 18uur 
Toegang: gratis 
 

 
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 
actieradius 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 
uitproberen? broeklab@gmail.com 
 
 

English conversation for teenagers 
I’m Finn (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 speaking English. 
Private lessons at home from €10 p/hour. Interested? Contact 
me on 06 37090719. Groetjes Finn  
 
  

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 
Nieuwjaarsborrel waar alle Broekers welkom zijn om 
gezamenlijk te toasten op een fantastisch 2019!! 
  
 

Eerste concert van het jaar 
Het eerste concert van het jaar begint Zuiderwoude met een 
bijzonder thema. Op zondag 6 januari 2019 luidt Fanfarecorps 
Zuiderwoude een aantal stukken waar al langere tijd op 
gestudeerd wordt, en spelen we voor u nieuwe stukken die u 
zult herkennen. Klassiek en eigentijds, maar ook licht en 
luchtig. Nieuwsgierig naar ons thema? Kom dan luisteren! 
Natuurlijk speelt ook het jeugdorkest. Er appeltaart in de 
pauze! Toegang is gratis en aanvang 11.30 uur in het 
Dorspshuis van Zuiderwoude. 
 
 

Kinderkunstlab Broek heeft weer plek 
Kinderkunstlab Broek in Waterland is een creatieve 
broedplaats voor kinderen van 6-12 jaar. Lessen zijn elke 
donderdagmiddag van 15.00 tot ongeveer 17.30. 
Er wordt,  om de creativiteit van kinderen te ontwikkelen, 
gewerkt  en geëxperimenteerd met veel verschillende 
technieken en materialen zoals schilderen, tekenen, 
boetseren, video, animaties en fotografie, onder leiding van 
fotografe/beeldend kunstenaar Tessa Posthuma de Boer. 
Wil je meer informatie? Stuur een mail 
naar posthumadeboer@gmail.com 
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