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AGENDA 
  2mrt Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
  2mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  3mrt DRAAI 33 Filmhuis 
  3mrt Classic Frogs: open repetitie  
  9mrt DRAAI 33 Wonen Plus: Maaltijd 
  9mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
12mrt Oecumenische dienst Broeker kerk 
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 
31mrt Bingo Fanfarecorps Zuiderwoude 
 
 

 
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 

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! 
 

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 maart. Gratis een 
eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
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Gratis op te halen en te koop 

Gratis: Een gebruikt maar goed autostoeltje en een opklap-
baar kinderlogeerbedje met een goed matrasje. 
Te koop: 2 goede, donsgevoerde ski-jacks; een  zeer prak-
tisch karretje voor het vervoer van kleine kinderen, achter de 
fiets te bevestigen, van het merk Vantly, Gemakkelijk op te 
bergen. Hermanda Vanderwilk 063053114. 
 

Fiets kwijt? Of vergeten waar die staat? 
Op het Roomeinde, tussen nr 24 en 26 staat al weken lang 
een herenfiets tegen het hek geparkeerd, op slot. Merk Mer-
cure, aluminium/zwart, trommelremmen. Beide remhandles 
zijn stuk. Kom je 'm weer halen? Of bel 020-4033064. 
 

Gevonden 
Portemonnaie gevonden op 17 februari, Kathy 
0204031060 (geen antw. app.) 
 

Hulp gezocht 
Weet of ben jij iemand die ons (gezin met twee kinderen) we-
kelijks op woensdag óf vrijdag kan helpen in de huishouding? 
We horen het graag! 0626032634. 
 

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. 
 

Open Repetitie Classic Frogs 
Op vrijdag 3 maart houdt jeugdkoor Classic Frogs een open 
repetitie. Iedereen vanaf 15 jaar die van zingen houdt kan op 
deze avond binnenlopen om kennis te maken, te luisteren en 
mee te doen met dit topkoor van Muziekschool Waterland. 
 De Classic Frogs zingen een zeer gevarieerd repertoire van 
hoofdzakelijk klassiek (a capella en begeleid) tot en met pop 
(o.a. Bohemian Rhapsody van Queen) maar ook musical med-
leys, ballads, close harmony en jazz songs. 
Zij treden zowel nationaal als internationaal op tijdens festi-
vals, concoursen en concerten i.s.m. orkesten, muziekschool 
concerten, instellingen enz. 
De “Classics” houden een jaarlijks terugkerend studieweek-
einde op locatie ergens in Nederland. Op nieuwjaarsdag trad 
het koor op tijdens de Nieuwjaarsreceptie van gemeente Pur-
merend.  Voor de komende maanden staan optredens in 
Haarlem en Alkmaar op het programma (Matthäus Passion), 
Monnickendam, Purmerend en Hoorn. Ook maakt het koor 
kans als backing vocals mee te werken aan de cd presentatie 
van popster Katy Melua. 
Als je je aangesproken voelt en het uitdagend vindt om op 
hoog niveau te zingen, kom dan vooral op 3 maart langs om 
mee te zingen. De open repetitie duurt van 19.45 tot 21.45 
uur. Plaats: Muziekschool Waterland, Geulenstraat 62 Purme-
rend. Maak alvast kennis met de Classic Frogs via face-
book.com/classicfrogs. The Classic Frogs maakt koorzang tot 
een bijzondere ervaring!! 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 11 maart 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 

 

 
Gezellig samen zijn – vrije inloop op  

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

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



 
 

Raad van Kerken Broek in Waterland 
Oecumenische dienst op zondag 12 maart om 10.00 uur in 
de Broeker kerk. De Raad van Kerken B in W bestaat uit Broe-
kers afkomstig uit verschillende kerken. Twee keer per jaar or-
ganiseren wij samen een oecumenische kerkdienst. Dit keer is 
de voorganger Pastor Henk Bak van de R.K Parochie uit Mon-
nickendam en het koor St. Ceacilia o.l.v Gerarda Bloem zal 
komen zingen. Thema van de dienst is: Verbonden door het 
woord. 
Jongeren van de World Servants Groep Monnickendam gaan 
deze zomer naar Malawi om daar samen leslokalen te  bou-
wen. Zij vertellen over dit project en in de collecte hopen wij 
hen ook financieel te steunen. Wij nodigen u van harte uit om 
hier bij te zijn. 
 

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

Oud papier Havenrakkers 
Op  25 maart 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!! 
 

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. 
 

Bingo 
Vrijdag 31 maart organiseert de Fanfarecorps Zuiderwoude 
weer haar jaarlijkse bingo avond. Ook draait het rad van avon-
tuur. Er zijn prachtige prijzen te winnen! We maken er een ge-
zellige avond van en hopen u te zien in het dorpshuis van Zui-
derwoude.Dit jaar zijn er ook veel gesponsorde prijzen te win-
nen oa diverse waardebonnen! Aanvang 20.00 uur. 
 

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 
 

Rommelmarkt in de kerk 
Deze Rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 8 april 
2017 van 09.00 tot 14.30 uur t.b.v. het Onderhoudsfonds van 
de Broeker kerk.. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige goede spullen tot zater-
dag 1 april bij u thuis te bewaren. (Boeken en grammofoonpla-
ten kunnen te allen tijde naar Laan 4 worden gebracht). De or-
ganisatoren van de ROMMELMARKT beschikken namelijk 
niet meer over een plek waar alle goede gaven van te voren 
opgeslagen kunnen worden. 
Heeft u bruikbare spullen bel dan vanaf half maart Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen a.nielsenschou-
ten@gmail.com. Zaterdag 1 april komen we dan langs om uw 
spullen op te halen.U kunt ook vanaf maandag 3 april t/m don-
derdag 6 april van 10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur 
zelf uw spullen naar de kerk brengen. Toch nog vervoerspro-
blemen? Bel of mail naar bovenstaande adressen en het 
wordt alsnog opgehaald.  
LET OP !! Televisies, computers en randapparatuur worden 
NIET meegenomen of aangenomen in de kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Supermarkt in Broek 
Laatste nieuws: Zie de 3 dimensionale ontwerp schetsen, van 
een  supermarkt met 23 appartementen op onze Website. 
Tevens wil het college (de gemeente) het terrein van de voor-
malige brandweerkazerne een nieuwe invulling geven met 
ciale woning bouw. Laat je stem horen op onze Website! 
www.supermarktinbroek.nl  
 

Nieuwe BLS/ AED cursus 
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 mi-
nutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles. 
U leert hoe u een hartstilstand herkent, het bewustzijn en de 
ademhaling van het slachtoffer controleert, moet reanimeren 
en hoe de AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit appa-
raat moet gebruiken. 
 Waarom een reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstil-
stand. Het gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp 
bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cru-
ciaal en kan een leven redden. Tijdens een reanimatiecursus 
leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op woensdag 12 april 
om 19.30 uur in de (nieuwe) brandweerkazerne te Broek in 
Waterland. De kosten bedragen € 40,00. 
 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 
woensdag 19 april 2017 om 19.30 uur in de (nieuwe)brand-
weerkazerne te Broek in Waterland. De kosten bedragen € 
20,00 
 
Heeft u interesse voor een cursus dan kunt u zich aanmelden 
via de site: www.6minutenwaterland.nl of per mail: 6minuten-
waterland@gmail.com. Voor vragen kunt u bellen met Tanja te 
Boekhorst 0653185923 
 

Hardlopen voor Johan Cruyff 
Heb je je al aangemeld voor de Cruyff run? Dit is een unieke 
run langs memorabele plekken uit het leven van Johan Cruijff. 
Op 25 april starten we vanaf de Amsterdam Arena en na 14 
km. komen we aan bij het olympisch stadion. Ook kun je kie-
zen voor de kortere afstand, 5 km. 
Heb je zin om samen te trainen in aanloop naar deze bijzon-
dere run? In een klein trainingsgroepje bereid ik je goed voor 
met wekelijkse trainingen op de donderdagavond. Neem voor 
meer informatie contact op met Cees 06-54326944. 
 

EHBO-vereniging nieuwe stijl 
Start vandaag nog met een cursus EHBO! Waarom? Wilt u 
hulpeloos toekijken als er iemand bewusteloos raakt? Of als 
uw kind zich snijdt en het bloeden stopt maar niet? 
Met E-Learning kunt u gelijk starten, door middel van duide-
lijke filmpjes en een snelle feedback, kunt u in uw eigen tempo 
het EHBO theorie certificaat halen. In aansluiting daarop, kunt 
u bij de EHBO vereniging in Broek in Waterland onder leiding 
van gecertificeerde kaderinstructeurs uw EHBO diploma ha-
len, dit kost u 3 x 4 uur voor de praktijklessen en daarna kunt 
u examen doen (dit is ook ca. 2 uur) 
De kosten vallen bijzonder mee, zeker omdat de (meeste) 
ziektekostenverzekeringen een groot deel/of zelfs het gehele 
cursusgeld vergoeden. 
Om een behaald diploma geldig te houden, dient u per jaar 4 
lesavonden van 2 uur bij te wonen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met: Paul Cohen 0640327923 of pau-
lambu112@kpnplanet.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 
 
 


