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AGENDA 

12mrt Passage: Lichaamstaal is de taal die iedereen spreekt 
12mrt ATV Broek ledenvergadering in clubhuis om 20.15 uur 
13mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
13mrt WonenPlus; Warme lunch 
13mrt DRAAI 33 Digicafé om 14.00 uur 
14mrt SRV De Draai: Sjoelen 
15mrt Burgercomité: Vrijwilligersdag Volgermeer 
15/16mrt Catharinastichting Z’wou: TT Mathilde Ooms 
18mrt Vrouwen van Nu: John Dupey Vrouwen in Ghana 
19mrt Kerkplein: Elie Wiesel over vergeving, God en Auschwitz 
20mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
20mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
20mrt St.DOB Samen eten in Het Broeker Huis 
20mrt Waterland Workshop Collectief: Arlette van Scheppingen 
21mrt SRV De Draai: Kienen 
26mrt Kerkplein: Marcel den Dulk over de Johannespassion 
27mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
27mrt DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
27mrt Kerkplein: Filmavond in de Bolder 
28mrt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble  
29mrt OUDPAPIER Havenrakkers 
29mrt ROMMELMARKT in de Broekerkerk 
 1apr Opstandingskerk: Vrouwen Koffie morgen 
 3apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
 4apr SRV De Draai: Samen Koersbal 
 3apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 3apr Rechtsadviesbureau 
 5apr Mensen in Nood Kledingactie 
 7apr Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 9apr Passage: Maria Magdalena 
11apr SRV De Draai Sjoelen 
10apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
10apr WonenPlus: Warme lunch 
10apr DRAAI 33 Koffiedrinken, bewegen, scrabble enz. 
13apr Het Broeker Huis: Amsterdamse Straatband 
13apr Stadsverlichting 
17apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
17apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
17apr Waterland Workshop Collectief Tessa Posthuma de Boer 
18apr SRV De Draai Paaskienen 
24apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
24apr DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
24apr St. DOB Samen eten in Het Broeker Huis 
24apr Vrouwen van Nu: Virtueel langs de Amsterdamse grachten 
25apr SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
 1mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 1mei Rechtsadviesbureau  
 3mei OUD PAPIER Havenrakkers 

 

FEESTWEEK van 9 t/m 17 augustus 
 

BIBLIOTHEEK KARMAC 
Openingstijden 

Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 
 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VOLGERMEER 
Vijfde Vrijwilligersdag Volgermeer 15 maart  

Op zaterdag 15 maart organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer de vijfde vrijwilligersdag Volgermeer. Jullie 
zijn die dag van harte welkom om de natuur een handje te helpen. De 
dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen op Broekergouw 
22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in Waterland). Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Aanmelden gráag door een mail te sturen naar 
info@volgermeer.nl. 

 
TENTOONSTELLING Mathilde Ooms= 

15 en 16 maart van 12 – 16.00 uur 

Het begon op vierjarige leeftijd met het maken  van een balletrokje uit 
een oude vitrage………..maar een beslissing werd genomen toen een 
jaar later de penselen, verf, maar ook zagen, hamers, vijlen, enz. van 
vader Meijer verdwenen. Het werd uiteindelijk een lerarenopleiding 
handenarbeid en tekenen op de Bouman Academie in Amsterdam. Op 
dit moment werkt zij aan ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante. Als je 
geen tijd hebt, vraag er dan maar niet naar: het risico dat je wordt 
meegesleept in de achtergronden en de verhaallijn zijn groot… Zodra 
de serie af is (schilderijen en keramiek) wordt deze geëxposeerd. Hoe 
en wanneer is nog een verrassing. 

 
VROUWEN VAN NU 

Dinsdag 18 maart 20.00 uur.  

Bernard Nieuwentijt College, Pierebaan 5 Monnickendam 
De heer John Duphey geeft een boeiend verslag over de positie van de 

vrouw in Ghana en over hun leven in Nederland. 
 

KERKPLEIN 
ELIE WIESEL OVER VERGEVING, GOD EN AUSCHWITZ 

Een gedachtewisseling na het zien en beluisteren van een interview, 
dat Wilfred Kemp jaren terug met deze Joodse denker had.                      
Je bent gedeporteerd geweest omdat je Jood bent, je moeder en je 
jongste zus worden in Auschwitz vermoord, en onder je ogen slaan ze 
je vader dood, en daarna, als de oorlog voorbij is, ga je leven, word je 
een denker, een schrijver over de grote thema’s van schuldig zwijgen, 
gerechtigheid, de mens, God en vergeving. Elie Wiesel, in 1928 
geboren, kreeg in 1986 voor z’n werk en zijn publieke optreden de 
Nobelprijs voor de vrede toegekend. 
Wilfred Kemp had ooit een goed interview met Elie Wiesel. Hierin 
worden al die hierboven genoemde thema’s aangeraakt. We luisteren 
naar dit gesprek, om daarna van elkaar te vernemen wat we gezien en 
gehoord hebben. En ook wat we ervan vinden. Gespreksleider deze 
avond is Eugène Baljet, predikant te Monnickendam.  
 Woensdag 19 maart. De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 
Monnickendam.  Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     

 
OPROEP IDEE BURGERPARTICIPATIE 2014 

Ook in 2014 stelt de gemeente Waterland middelen beschikbaar voor 
ideeën van burgers om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. 
Dus ook voor Broek in Waterland.  Als u of jullie een idee heeft/hebben 
voor eigen straat, wijk, groenvoorziening of het hele dorp, laat het ons 
weten. Stuur een mail naar info@dorpsraad. nl of kom langs bij onze 
maandelijkse vergadering op de eerste maandag van de maand, om 20 
uur in het Broekerhuis. 
 

SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 
houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 

 
 
 

 
 
 
 

SAMEN ETEN in HET BROEKER HUIS 

mailto:atsiedrijver@zonnet.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/
mailto:monnickendam@buurtzorgnederland.com
mailto:info@volgermeer.nl
mailto:info@dorpsraad


Donderdag 20 maart, de 4
e
 donderdag van de maand is er weer 

samen eten voor senioren vanaf 65 jaar. Wat u kunt verwachten? Een 
drankje, een drie gangen menu (een dieet even doorgeven bij het 
aanmelden), een kopje koffie toe. Zaal open vanaf 16.45 uur. 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon per keer. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Lies Dobber, tel.403 
1513, l.dobber@planet.nl of Noordmeerweg 2, 1151 CV, Broek in 
Waterland.  
Opgeven kan tot 15 maart.  VOL = VOL 
Afmelden is verplicht, kan t/m zondag 16 maart 

Voor vervoer kunt u bellen met Tonny Spaan, tel. 403 3723. 
Staat u al op lijst en u bent verhinderd, dan dient u zich af te melden 

 
 

LEZING GEWOON DOEN !!! 

Ken je ze ook? Die mensen bij wie alles lijkt te lukken?  Waardoor je je 
soms afvraagt; wat hebben zij dat ik niet heb? 
Mooie plannen, wilde ideeën of prachtige dromen. 

Veel mensen die ik ontmoet hebben hele mooie plannen of prachtige 
dromen; alleen blijft het daar dan ook vaak bij. Ze willen wel, 
maar…………….. En dan volgt er een hele hoop redenen die in veel 
gevallen slechts een excuus zijn omdat ze eigenlijk niet durven of niet 
weten hoe. En daarmee blijft een droom een droom en dat is eeuwig 
zonde. Herken jij jezelf daar in? Ben jij van binnen ook die succesvolle 
ondernemer of ondernemende vrouw met geweldige ideeën, durf je dat 
alleen nog niet naar buiten toe te laten zien om meerdere redenen.  Zit 
je dicht tegen ‘stappen aan’, lijkt die laatste stap echter onoverkomelijk 
groot? 
Nieuwsgierig geworden en wil je erbij zijn?  

Stuur een mail naar: arlette@betterinside.nl 
Vragen en/of info: : www.betterinside.nl of bel 06 15 307 613 
Donderdag 20 maart om 20.00 - 21.30  uur Kosten: € 10,-- 

Locatie: Wijksteunpunt, De Draai 33 in Broek in Waterland 
 

Coffee & Cacao bestaat 5 jaar! 

5 jaar geleden was het nog “Chocolaterie Marieke” in Monnickendam 
en nu is Coffee & Cacao een begrip in Waterland. 
Een kop koffie, een taartje, een doosje bonbons, een lekkere lunch of 
een heerlijke high tea, veel Waterlanders lopen graag even binnen. 
Wist u trouwens dat Coffee & Cacao en het Pannenkoekenhuis in 
Broek dezelfde eigenaren hebben? Om het 5 jarig bestaan te vieren, 
delen we zaterdag 22 maart gratis chocolade- of frambozen petitfours 

uit. Dus kom even langs, ook als u nog nooit bent geweest dan is dit 
een mooie gelegenheid! 

 
KERKPLEIN 

DE JOHANNESPASSION 
Dirigent Marcel den Dulk houdt open school            
De Johannespassion van Johann Sebastian Bach (1685-1750): Kan het 
beroemder dan beroemd? Ja, de Mattheuspassion, zullen er roepen. Maar te 
Monnickendam zweert men toch bij ‘de Johannes’. Al jaren! Waarom? Wat is er 
zo mooi aan? En is ie moeilijk? Waarom liet Bach, toen hij zijn Passion af had, 
het er niet bij één? Is ‘de Johannes’ een verkorte ‘Mattheus’ of muzikaal een 
geheel ander werk? En waar zit ‘m dat in? Iedere passie is een muzikale 
vertelling van het lijden van Jezus. Levert dat niet enkel droevige muziek op? 
Hoe komt het dat zoveel niet-gelovige mensen helemaal weg van de muziek 
van Bach zijn? 
Marcel den Dulk, sinds juni 2012 dirigent van Cantorij Monnickendam, geeft op 
verzoek van Kerkplein Waterland tekst en uitleg. Tijdens een openbare repetitie 
van de Cantorij. Dus hij kan je meteen ook van alles laten horen. En jij kunt je 
vragen stellen.   
Op woensdagavond 26 maart staat in Monnickendam de deur van gebouw 
Samuël voor u open.  Aanvang 20.00 uur  Gebouw Samuel open vanaf 19.50. 
uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
 

EEN LIEFDEVOLLE BLIK OP MENSEN 
Laat je verrassen!  Kun jij je over de mens verbazen. En ook een beetje van 
hem houden? Dan is deze documentaire zeker aan je besteed! De gefilmde 
bezigheid: meer dan anderhalf miljoen Nederlanders doen het, één of meerdere 
keren per jaar. Als therapie, om aan thuis te ontsnappen, om te mijmeren, om 
gehoor te geven aan diepe instincten, om zich deel te voelen met de natuur, of 
wie zal het zeggen? De compagnons de Kroon, terecht beroemd om hun 
‘Hollands licht’, leggen met deze documentaire opnieuw veel eer in. Het schijnt 
dat onder het publiek de vrouwen het hardste lachen. Misschien wel omdat 
mannen er de hoofdrol in spelen?      
Donderdag 27 maart. Locatie: De Bolder, ’t Spil 1, M’dam. Aanvang: 20.00 uur, 
bar open 19.30 uur. Toegang: gratis, bus bij uitgang 

 
DRAAI 33 – DIGICAFE 

Een vriendelijk gezicht, een leuk gesprek, een blij gevoel krijgt u 
wanneer u een ander helpt bij e-mail gebruik, internet verkenning, 
computervriendschap. Heeft u gelegenheid?  Donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 in DRAAI 33.  

 
VROUWEN KOFFIE MORGEN 

In de Opstandingskerk te Monnickendam wordt dinsdag 1 april een 

vrouwen koffie morgen gehouden vanaf 09.00 uur. 
Spreekster is : Hanja Jong Kalverboer. Het thema is : Olie voor elke 
dag . Er is kinderopvang aanwezig . Graaf Willemlaan 3 in M ‘dam 

 
 
 
 
 
 
 

ROMMELMARKT 
Zaterdag 29 maart is de rommelmarkt t.b.v. de Broeker kerk. 

De spullen die u bestemd hebt voor de ROMMELMARKT kunt u vanaf 

nu weer brengen. Voor meubels kunt u  contact opnemen met de fam. 
Valk, tel. 403 1724. Boeken, grammofoonplaten, cd’s en dvd’s, 
huishoudelijke artikelen, speelgoed, legpuzzels en kleding, enz. 
kunnen naar Laan 4, Marion Spaans, tel.403 1494. We verzoeken u 
geen computers, printers en oude televisies aan te bieden. 

 
. WEGGEDREVEN 

met de storm een roeispaan. Info: s.v.p. tel. 403 1547 
 

KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD 

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood zal worden gehouden 
op zaterdag 5 april . In Broek in Waterland wordt tussen 10.00 en 

12.00 uur huis aan huis kleding opgehaald. U krijgt in de week 
voorafgaande de blauwe Mensen in Nood kledingzak thuisbezorgd. 
Wilt u hem zaterdag 5 april op de stoep klaarzetten. Let op we bellen 
niet bij U aan.  Broekermeerdijkers heeft u kleding ect. wilt u dan 

bellen 403 1920 dan komen wij het halen, dit nummer is ook voor 
iedereen die vragen heeft. Inwoners van Zuiderwoude kunnen hun 
kleding brengen bij de Fam Oosterloo, Aandammergouw 17 en in 
Uitdam is het brengadres Fam Schouten, Bijenven 8.  
Al 45 jaar halen bijna 80 vrijwilligers in de gemeente Waterland kleding 
op voor Mensen in Nood. Mensen in Nood kledingactie werkt 
uitsluitend met plaatselijke vrijwilligers en is in die zin ook uniek te 
noemen t.o.v. andere kledinginzamelaars. Vorig jaar was het resultaat 
7000 kg kleding. Dit jaar gaat de opbrengst naar Kenia.  
 

WORKSHOP DYSLEXIE 

van basisschool naar brugklas. 
De overstap naar de brugklas is groot! Alles wordt anders en het is wel 
zo handig om je daar op voor te bereiden. De start op je nieuwe school 
wordt daardoor makkelijker en leuker. In drie bijeenkomsten gaan wij 
jou helpen om deze overstap naar zelfstandig leren leren te maken. 
Woensdagmiddag 2, 9 & 16 april 16.30—18.00 uur 

DRAAI 33, Broek in Waterland, Kosten: € 85,= incl. lesmateriaal 
meer info: ellen@kidsencoaching.nl of info@dyslexieplein.nl 
 

HUIS GEZOCHT 

Jonge familie uit Amsterdam West zoekt woning in Broek. Het 
landschap, de rust en de ruimte voor onze twee kinderen trekt ons 
geweldig  aan in Boek!Heeft u iets te huur? Of interesse in woningruil? 
Neem graag contact op met Denise van der Vegt (0614217531) of 
Achim Heine (0647002124). Of email: dsvdvegt@telfort.nl 

 
KERK OPEN  in Broek 

seizoen 2011 van 26 april  t/m 27 september 
Wie is bereid 3 uur (of meer) in de maand van haar/zijn schaarse vrije 

tijd beschikbaar te stellen voor het openstellen van de kerk voor het 
publiek. De opbrengst van de openstelling is voor het 
Onderhoudsfonds van de kerk. De kerk is open: zondag en maandag 
van 13.00 -16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 13.00  en 
13.00 - 16.00 uur. U kunt de door u gewenste dag en tijd kiezen en 
hoeveel keer u per maand wilt zitten. Verder zijn we op zoek naar een 
weekheer of dame. Hun taak bestaat uit het openen en sluiten van de 
kerk. Opgeven bij Atsie Drijver, tel. 403 1201 of atsiedrijver@zonnet.nl  
Het is heel leuk om te doen!!!! 

 
LOOPCURSUS 

Optimaal afgestemd op jouw persoonlijke loopdoel 

Groep 1 
Start 31 maart De doelgroep: Beginners 

Duur van de cursus: 10 trainingen van 1 uur 
Het tijdstip: Maandagavond 19.00 uur. De locatie: Ingang Volgermeer 
Bij beeld, Broek in Waterland De kosten: € 80,--‐ 
Groep 2 
Start 23 maart De doelgroep: Licht gevorderden en gevorderden 

Duur van de cursus: 12 trainingen van 1,5 uur 
Het tijdstip: Zondagochtend 10.00 uur 
De locatie: Fitness Rob de Baat, Broek in Waterland 
De kosten: € 125,--‐ (excl. Training schema) 
Groep 3 
Start 21 maart De doelgroep:  Lopers met sportprofiel  

Duur van de cursus: 8 trainingen van 2 uur  
Het tijdstip: Vrijdagochtend 09.00 uur  
De locatie: Nader te bepalen in  Broek in Waterland 
De kosten: € 120,--‐ (excl. sportprofiel) 

Voor de uitgebreide informatie over de verschillende groepen en 
Aanmelding ga naar www.aves--‐coaching.nl =Aanmelding uiterlijk  2 

dagen voor de startdatum van de cursus. 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Cornelis van Schieveen, oud 89 jaar, e.v. D. Dinkla 
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