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AGENDA 
10jan OUD PAPIER Soos Noordzijde 
12jan Activiteiten in de ijssalon 
16jan Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
17jan OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
19jan Cinema Neeltje: Birdman 
19jan Bibi Dumont Tak kerk Zuiderwoude 
24jan OUD PAPIER Soos Noordzijde 
25jan Bingo Kleindiersportvereniging 
26jan inzameling voedselbank Broeker kerk 
26jan Broek-Electric testmiddag op Nieuwland 
31jan OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
26feb Workshop Enneagram Draai33 
 
 

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 

 
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. 
 

Teruggevonden: 
Wat was ik blij mijn ‘geleende’ blauwe fiets terug te vinden. 
Echter zonder sleutels kom ik niet ver! 
Zou dat ook nog lukken? Fiets staat op zijn plekje. 
Met heel veel dank.  

Word jij dit jaar de jeugddichter van Broek in Waterland? 
Ben jij onder de 13 jaar en vind je het leuk om een gedicht te 
schrijven? Doe dan mee aan onze wedstrijd. 
Maak een gedicht of versje over VRIJHEID, zet je naam en 
leeftijd eronder en breng het naar de Karmac Bibliotheek in 
Broek in Waterland. Wij hangen jullie gedichten daar aan de 
muur en misschien word jij de nieuwe jeugddichter van Broek 
2019. 
Inleveren kan tot en met 6 februari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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  
 

 
Draai33 

Draai 33 is er ook in 2019 voor u. Met een nieuwe beheerder 
waar we erg blij mee zijn, in de persoon van Roel Boulangier.  
We hopen jong en oud in 2019 weer te mogen verwelkomen 
op een van de vele activiteiten zoals gitaar-, accordeon- en pi-
anoles. Maar ook voor peuterdansen, conversatie Duits, yoga, 
de wekelijkse koffieochtend, het digicafe, ouderengym, zingen 
met het ouderenkoor, biljart voor heren en dames, kienen, 
koersbal, klaverjas en een mooie film op elke 1e vrijdag van 
de maand.  
Of een andere activiteit die u misschien wel zelf gaat organi-
seren. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
www.draai33.nl of natuurlijk bij Roel Boulangier tel: 06-
48557260 of info@draai33.nl 
 
 

Alles auf Deutsch 
Ich wünsche allen ein gutes Neues Jahr, wir fangen wieder an 
mit der deutschen  Konversation:  Start Dienstag 29 Januar, 
10.30 Uhr, in  De Draai 33, alle zwei Wochen bis Anfang Mai. 
Alles was uns an sozialen, kulturellen und politischen Themen 
interessiert, nehmen wir ins Programm! 
Bij voldoende animo ook een cursus voor beginners of indivi-
duele lessen, neem een proefles. 
info : Gabi Both  4033803 /  0636348793, 
smon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Time to slowww down? 
Is jouw goede voornemen om meer tijd voor jezelf te maken? 
Miriam Evers van Slowww geeft iedere woensdagochtend 
(9.00-10.15u) en woensdagavond (20.00-21.15u) Yin Yoga-
lessen in De Draai 33. Yin Yoga is een hele rustige medita-
tieve vorm van yoga, waarbij je wat langer in een houding blijft 
om hier steeds dieper in te ontspannen. Naast groepslessen 
geeft Miriam ook privé-Yin Yogalessen of shiatsu-stoelmassa-
ges (ook voor bedrijven). Wil je er even helemaal tussenuit om 
te vertragen en op te laden? In het voorjaar organiseert Mi-
riam twee 5-daagse Yin Yoga-retreats in Midden-Frankrijk: 
van 24-28 mei en van 29 mei-2 juni. Kijk voor alle info op 
www.slowww.nl!  
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 18 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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            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. "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? Tickets te reserveren via film@neeltjepater.nl of te 
koop bij Eetwinkel Jesse. Volwassen €10, alles tussen de 12-
21 €7,50. 
Zaterdag 19 januari van 19.30-22.30 (film start om 20.00 uur) 
Daarna lekker dansen tot 01.00 uur 

Kerk Zuiderwoude: Wintergasten met Bibi Dumont Tak 
(Kinderboeken)schrijfster Bibi Dumont Tak wilde als kind die-
renarts of ornitholoog worden omdat ze altijd met dieren bezig 
was. Schrijven deed ze ook altijd al, en na haar studie Neder-
landse taal- en letterkunde zijn die twee interesses prachtig 
samengekomen. Hoe kijkt zij naar de wereld? 
Kerk van Zuiderwoude,  Zaterdag 19 januari 2019 16:00-17:00  
kerk open om 15:30 
Voor kinderen vanaf zeven jaar, ouders, grootouders, kortom, 
voor iedereen.  Entree:  € 5, Reserveren aanbevolen via  
jeanne-reserveringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
http://www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 

Zin in zingen? 
Zingen in een koor is geweldig: het maakt je vrolijk en ont-
spannen, je wordt opgenomen in een team en beleeft samen 
de muziek. Met of zonder ervaring, iedereen is welkom bij het 
Gemengd Koor Broek in Waterland, ook als je geen noten 
kunt lezen. Vrijwel iedereen kan zingen! In een ongedwongen 
sfeer zingen we mooie en afwisselende muziek, klassiek en 
ook wat lichter. Zingen in ons koor kan ook een kennismaking 
zijn met muziek waarvan je misschien dacht "dat is niets voor 
mij".  
 Vanaf 16 januari 2019 beginnen we weer met veel nieuwe 
muziek en ook met een nieuwe dirigent: Joep van der Oord. 
Dat is een goed moment om van start te gaan, je kunt het gra-
tis en vrijblijvend een maandlang proberen. We repeteren ie-
dere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek 
achter het Broeker Huis.  
Iedereen is welkom, maar vooral mannen worden met open 
armen ontvangen. Kom eens een avond langs, proef de sfeer 
en zing mee! 
Informatie: Ruud Jacobs (0299-201742) of Willem de Vries 
(020-4033064). Je kunt ook mailen naar zingen@broeker-
koor.nl. Of neem eens een kijkje op onze website: www.broe-
kerkoor.nl. 
 

Bingovond Kleindiervereniging 
Vrijdag 25 januari : Uitreiking van de sportprijzen en bingo 
avond van de Kleindiervereniging Broek in Waterland 
om 20.00uur in het dorpshuis van Zuiderwoude. Leden, spon-
sors en donateurs zijn van harte welkom en neem gerust ie-
mand mee. 
 

Yoga, meditatie en filosofie voor kinderen (8+) 
Even helemaal bij je zelf komen? Dat kan iedere zaterdagmid-
dag voor alle kinderen in Broek. Op 26 januari gaan de 
nieuwe yoga, meditatie en filosofielessen van start op de Hel-
lingweg. De eerste twee proeflessen zijn gratis, daarna kun je 
besluiten om de cursus af te maken (in totaal 12 lessen). Zin 
in? Aanmelden kan via www.despiritueleschool.nl.  
 

Broek-Electric 
Test middag elektrische deel-auto’s, speedpedelecs en elek-
trische fietsen. 
Broeklab streeft o.a. naar duurzamere mobiliteit. Een elektri-
sche deelauto, elektrische fiets (max 25km/uur) of speedpede-
lec (max 45km/uur) is een fantastisch alternatief voor de regu-
liere auto.  
 

 
 
Op zaterdag 26 januari tussen 14-16:00u kunt u op parkeer-
terrein Nieuwland bij de Rob gratis een speedpedelec of een 
elektrische fiets testen en een demo krijgen voor het gebruik 
van de elektrische deelauto's. Graag aanmelden op 
info@broeklab.nl...aanwaaien kan ook. 

 
Slim &Fit 

NIEUW! Wil je graag afvallen? Neem nu je leefstijl in eigen 
handen! Het Slim & Fit Project is een samenwerking van ver-
schillende experts op het gebied van gezondheid en sport in 
Waterland. Tijdens deze cursus ga je met elkaar drie maan-
den aan de slag om van een gezonde leefstijl een gewoonte 
te maken. De cursus duurt 12 weken en start dinsdag 22 janu 
ari 2019 om 19.30 uur, en vindt plaats in de Bolder. Elke dins-
dagavond krijg je een voedingsworkshop en een uur groeps-
training. Voor meer informatie en/of aanmelden mail naar su-
zanne@gezondmetsuus.nl of ga naar www.gezondmetsuus.nl 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 26 januari 2019 in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Houdbare verpakte artikelen, zoals pasta, rijst, de bijbehorende 
sausen, blikken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, 
koek en natuurlijk douchespullen en tandpasta zijn heel erg 
welkom. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u! Bij voorbaat dank voor uw medewer-
king en gulle gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op 
rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 

 
Kinderkunstlab Broek heeft weer plek 

Kinderkunstlab Broek in Waterland is een creatieve broed-
plaats voor kinderen van 6-12 jaar. Lessen zijn elke donder-
dagmiddag van 15.00 tot ongeveer 17.30. 
Er wordt,  om de creativiteit van kinderen te ontwikkelen, ge-
werkt  en geëxperimenteerd met veel verschillende tech-
nieken en materialen zoals schilderen, tekenen, boetseren, vi-
deo, animaties en fotografie, onder leiding van fotografe/beel-
dend kunstenaar Tessa Posthuma de Boer. 
Info? Stuur een mail naar posthumadeboer@gmail.com 
 

Collecte Leger des Heils 
Eind november hebben collectanten in ons dorp gecollecteerd 
voor het Leger des Heils. 
Dit heeft het mooie bedrag van € 667,11 opgebracht, exclusief 
Ideal-betalingen. Heel hartelijk dank aan alle collectanten én 
alle gevers. Het geld wordt besteed aan activiteiten in Amster-
dam-Oost, aan maaltijdvoorzieningen, ontmoetingen onder 
genot van een kopje koffie, voor mensen die eenzaam zijn en 
voor gezinnen die geen geld hebben voor extra’s. 
Heel fijn dat deze activiteiten met onze bijdragen kunnen 
doorgaan! 

 
Indoortraining in Broek 

HITT FUSION is een mix van Bootcamp-, Hoge Impact Inter-
val 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 toe-
neemt. 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 gra-
tis samen bij een kwartaal strippenkaart.  
Bel met Cees van Olffen 06-54326944 
 

Activiteiten in de ijssalon 
Ciao! Mijn naam is Valentina. 
Ik ben 28 jaar zelfstandig ondernemer in de kinderopvang 
dus mocht je een keer een oppas nodig hebben in het week-
end ’s avonds,  laat het mij dan vooral weten! 
Maaaaaar ik wil ook op de zaterdagen leuke activiteiten orga-
niseren in de ijssalon! Met de kindjes samen zelf pizza maken 
en dan gezellig samen opeten of mee naar huis nemen! 
Bij genoeg aanmeldingen wil ik starten op zaterdag 12 januari. 
Max 10 kindjes per klasje, 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 via : Valentinakids1@hotmail.com 
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