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AGENDA 
16feb OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
16feb Kerkplein: Het oude testament: geweldig of  
          gewelddadig? 
22feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
23feb Filmavond De Bolder 20.00 uur 
25feb OUD PAPIER Havenrakkers 
28feb St.DOB Samen eten  
  1mrt Dorpsraad vergadering in het Broekerhuis 20.00 uur 
  2mrt Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  3mrt DRAAI 33 Filmhuis 
  9mrt DRAAI 33 Wonen Plus: Maaltijd 
  9mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
16mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
21mrt Vrouwen van Nu: Bijzondere hoofddeksels 
23mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
25mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
28mrt St.DOB Samen eten in het Broekerhuis 
30mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 

 
Spreekuur EVEAN wijkverpleging 

Donderdag van 13.00 – 16.00 uur op afspraak. U kunt telefo-
nisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur een 
mail aan: buurtteam@evean.nl 

 
Buurtzorg 

De beste verpleging en verzorging bij u thuis 
06-10570470 monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren 
over onze diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 di-
rect bereikbaar! 
 

 
Gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook brei-
en en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is van 
Wonen Plus. 
 

S.R.V. De Draai 
De senioren recreatie vereniging De Draai organiseert in 
DRAAI 33 de volgende activiteiten: Elke maandag biljarten 
voor dames van 9.30-11.30 uur en biljarten voor heren van 
13.00 – 17.00 uur. 
Elke vrijdag biljarten heren van 13.00 - 17.00 uur 
Elke vrijdag van 13.30 - 16.00 uur een afwisselend program-
ma met sjoelen, kienen, rummicub en klaverjassen en koers-
ballen te vinden in de agenda van de Broeker Gemeenschap. 
Kom eens langs om de sfeer te proeven en mee te doen. 
De kosten voor van de vrijdagactiviteiten bedragen € 2,- p.p. 
en voor de Bingo betaalt u ook € 2,- 
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Digicafé 

Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 
geopend en bent u welkom met uw laptop, smartphone of an-
dere digi-apparaten. 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 2 februari. Gratis een 
eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 

 
Ouderen SOOS Broek in Waterland 

Onze OUD PAPIER container op het terrein van voormalig 
Kebo/ Kringloop. Onze papierkar staat daar bij. Diegenen die 
het papier zelf wegbrengen kunnen het in die kar kwijt. Wij 
danken u voor uw medewerking. 

 
Afscheid van Atsie Drijver 

In een overvolle Broekerkerk is op vrijdag 3 februari met een 
indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst afscheid genomen 
van mijn vrouw, onze moeder en beppe  Atsie Drijver. 
Mooie toespraken en bijpassende muziek zorgden voor een 
gedenkwaardig samenzijn. 
Uw aanwezigheid in de kerk en het overweldigende aantal  
hartverwarmende  blijken van medeleven, die wij thuis  moch-
ten ontvangen,  geven ons heel veel kracht en steun. Het  
is bijna onmogelijk iedereen persoonlijk te beantwoorden. 
Daarom doen we dit via de voor Ats zo vertrouwde Broeker 
Gemeenschap.  
Dankzij uw donaties  kunnen we een bedrag van meer dan     
€ 2000 overmaken aan het KWF. Heel hartelijk dank daarvoor. 
Wim Drijver 

 
Het oude testament: geweldig of gewelddadig? 

Het Oude Testament heeft een slechte naam. Lees ‘Bloed-
boek’ van Dimitri Verhulst of de boeken van Maarten ‘t Hart. 
Laatst betitelde Maarten van Rossum op televisie het Oude 
Testament als achterlijk. Het zijn vooral de verhalen over de 
uitroeiing van hele bevolkingsgroepen, en dat op bevel van Is-
raëls God, die reacties als deze oproepen. Ook onder christe-
nen is het Oude Testament omstreden. Menigeen zegt er niks 
mee te kunnen. Alleen het Nieuwe Testament heeft voor hen 
gezag. Tijd voor een paar stevige vragen, zou je zeggen. En 
wat diepgaander bezinning dan het niveau van de borrelpraat.  
Martien Pettinga, qua professie met de Bijbel zeer goed op de 
hoogte, gaat in twee etappes op de zaak in en kiest partij. 
Donderdag 16 februari. Lutherse Kerk, Zuideinde 39/41, 
Monnickendam. Koffie en thee vanaf 20.00 uur. Inleiding en 
gesprek: 20.30-22.00 uur. Toegang gratis, er staat een collec-
tebus bij de uitgang. 
 

 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 25 februari 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: NL42RABO0310713579 

VANAF HEDEN KUNT U UW KOPIJ ALLEEN NOG ZENDEN NAAR: 
redactie@debroekergemeenschap.nl 
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Broeker Bridge Club  
De BBC organiseert op zondag 19 februari 2017 de Voor-
jaarsdrive. De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden 
aan de zaal betaald. Er zijn (veel) prijzen voor diverse win-
naars.  
Hoofdprijs: dinerbonnen ter waarde van € 80,00. Locatie: Het 
Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek. Aanvang: 13.30 uur. Zaal 
opent om 12.30 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com.                                       
Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Leo van 
der Voort (020-4033368). Vol is vol en aan de zaal is er geen 
gelegenheid meer om je in te schrijven. Na de drive kunt u in 
Het Broeker Huis heerlijk eten. Keuken open vanaf 18.00 uur. 
Wel vooraf reserveren: 020 403 1314. Uitslagen worden ver-
meld op: www.broekbridge.nl 
 
 

Filmavond in de Bolder: 
 Een sprookje dat jong en oud betoverd 

Een animatiefilm waarin geen woord wordt gesproken, maar 
die geen moment verveelt. Een man spoelt aan op een onbe-
woond tropisch eiland en doet wanhopige pogingen om daar  
weg te komen. Een rode schildpad verandert zijn leven voor-
goed.  
De Nederlands animator Michael Dudok de Wit won met deze 
film de speciale juryprijs voor eerste lange animatiefilm. De ju-
ry stelde in een toelichting dat het een ”zeldzame, zeer poëti-
sche film” is. Donderdag 23 februari. De Bolder, ’t Spil 1, 
Monnickendam. Aanvang 20.00 uur(!) Toegang gratis, collec-
tebus bij de uitgang. 
 

Oud papier Havenrakkers 
Op  25 februari 2017 wordt er OUD PAPIER opgehaald door 
de Vrienden van De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. 
Wilt u het papier in doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet 
in houten kratjes, tijdig buiten zetten op de plaats waar u het 
huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!!  
 

Alles auf Deutsch 
We zijn weer gestart met Duitse conversatie, deze keer in een 
kort traject tot eind april, dinsdag om de twee weken van 10.30 
tot 12.00 in de Draai 33. 
 De eerstvolgende datum is 28 februari. Graag tot dan! 
Contact: Gabi Both,  
simon.gabi4@kpnmail.nl of 06 36 34 87 93 
 

Vrouwen van nu 
Dinsdag 21 maart aanvang 20.00 Bernard niewentijt college 
monnickendam. Mevrouw Wil Gorter vertelt op humoristische 
wijze over bijzondere hoofd deksels. 
 

Bent u nog geen lid van de historische Vereniging Oud 
Broek in Waterland? 

Dat kan veranderen! Voor € 12,50 bent u een jaar lang lid van 
de vereniging die zich inzet voor het behoud van de waarde-
volle historie van ons dorp. Meldt u aan via: www.oudbroek.nl 
Contact – lid worden. Informatie: info@oudbroek.nl 
 

Nieuw bij Sparta! Springuur voor jongeren 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om salto’s, 
overslagen en flikflakken te springen of dit te leren? Dan is dit 
iets voor jou! Bij Sparta kun je elke donderdag van 19:00 uur 
tot 20:00 uur springen tijdens ons springuur. We springen op  
de grote trampoline, tumbling, mini trampoline en binnenkort 
ook met de nieuwe salto gordel. Kom op donderdag kijken, 
draag makkelijke kleding en doe mee met een proefles. Je 
hoeft geen ervaring te hebben met trampoline springen.  
Waar: gymzaal Havenrakkers. Voor meer info: Greet van der 
Graaf 020-4033223 
 

Filmhuis Broek 
Iedere eerste vrijdagavond van de maand, met uitzondering 
van de zomermaanden juli en augustus wordt in DRAAI 33 
een film gedraaid door het Filmhuis Broek. Het streven is: een 
gevarieerd en interessant filmaanbod te doen. Het kunnen 
nieuwe films zijn, maar ook oude, kunstzinnige films. We staan 
open voor suggesties en tips.  
Start om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00, incl. een  
 
 
 

 
 
 
drankje na afloop.  We vinden het gezellig om na te praten, 
maar er is geen bespreking van de vertoonde film. Er is plek 
voor een max. van 25 personen. Als je geïnteresseerd bent  
in het aanbod van het Filmhuis meldt je dan aan op: 
filmhuisbroek@gmail.com. 
Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de 
gegevens vindt van de te vertonen film. Je kunt je via het 
email adres opgeven en je krijgt via de mail bericht of er plaats 
is. Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavon-
den. 
 

Samen eten in het Broekerhuis 
Dinsdag 28 maart de 4e dinsdag van de maand is er weer 
samen eten voor senioren vanaf 55 jaar. Wat u kunt verwach-
ten? Een drankje, een drie gangen menu (een dieet even 
doorgeven bij het aanmelden), een kopje koffie toe. Zaal is 
open vanaf 17.30 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.  
 

Vermist/gestolen kinderfiets 

Op vrijdag 3 februari tussen 12 en 18 uur is de kinderfiets van 
onze dochter ontvreemd. De fiets stond op school in het fiet-
senrek voor het klaslokaal van groep 1-2A. Het gaat om een 
roze-paarse Batavus fiets met 12 inch bandjes, een mandje 
voorop en een oranje vlaggetje op een lange stok. Weet je 
waar deze fiets is of heb je hem ergens gezien? We horen het 

graag. Jasper en Vera 06-12305784. 

 
ROMMELMARKT in de KERK 

van Broek in Waterland op zaterdag 8 april 2017 van 09.00 
tot 14.30 uur. 

Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het Onderhouds-
fonds van de Broeker kerk.. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige goede spullen tot 
zaterdag 1 april bij u thuis te bewaren. 
(Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde naar 
Laan 4 worden gebracht) 
De organisatoren van de ROMMELMARKT beschikken name-
lijk niet meer over een plek waar alle goede gaven van te vo-
ren opgeslagen kunnen worden. 
 
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen 
a.nielsenschouten@gmail.com 
Zaterdag 7 april komen we dan langs om uw spullen op te ha-
len. 
Mocht het u niet schikken op 1 april dan kunt u vanaf 
maandag 3 april t/m donderdag 6 april van 10.00 -12.00 uur 
en van 14.00 – 16.00 uur zelf uw spullen naar de kerk bren-
gen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail naar boven-
staande adressen en het wordt alsnog opgehaald.  
 
LET OP !! 
Televisies, computers en randapparatuur worden NIET mee-
genomen of aangenomen in de kerk. 
P.S.  
Boeken en grammofoonplaten kunnen te allen tijde naar 
Laan 4 worden gebracht. 
 
 

De Waterlandse Blauwe Tram 
In Museum De Speeltoren in Monnickendam is nog tot en met 
2 april 2017 een overzichtstentoonstelling te zien over de Wa-
terlandse Blauwe Tram die tot 1956 reizigers vervoerde van 
Amsterdam via Broek in Waterland en Volendam naar Edam 
en Purmerend. Zie ook: 
http://www.despeeltoren.nl/tijdelijktezien.html 
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