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AGENDA 
16mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
19 mrt SDOB Super Sunday 
21mrt Vrouwen van Nu: Bijzondere hoofddeksels 
21mrt Kerkplein Waterland 
23mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
25mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
25mrt Fanfare Zuiderwoude in Muziekschool Noord 
25mrt Tiende vrijwilligersdag Volgermeer 
25mrt Pubquiz Broekerhuis 
28mrt St.DOB Samen eten in het Broekerhuis 
30mrt Kerkplein Waterland 
30mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31mrt Bingo Fanfarecorps Zuiderwoude 
1apr ophaaldag rommelmarkt 
8apr Kleding ophalen voor mensen in nood 
8apr rommelmarkt Broekerkerk 
8apr Stadswandeling met Suyderwou’s Historie 
9apr Wiebke Göetjes in Zuiderwoude 
10apr-15apr collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 
12apr BLS/AEDcursus 
 

 
Spreekuur EVEAN wijkverpleging 

Donderdag van 13.00 – 16.00 uur op afspraak. U kunt telefonisch 
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 direct 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. Aanmelden en 
inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g.  
06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde ad-

vocaten! 
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Inschrijving De Havenrakkers 

Alle kinderen die in het schooljaar 2017/2018 vier jaar worden (gebo-
ren tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014) kunnen ingeschreven worden 
aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2017 te komen 
doen. 

Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl  
of bellen naar  De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 

 
Fiets kwijt 

Storm heeft maandag 6 maart zijn fiets, merk Flyke, tussen de Rabo 
pinautomaat en Rob’s cafetaria geparkeerd en op slot gezet met een 
oranje cijferslot. Het frame is wit met zwart, de bagagedrager zwart. 
Dinsdag 7 maart was de fiets weg. Als iemand iets gezien heeft of 
weet waar deze fiets nu is, graag een telefoontje naar Daan 
0652477275. Bedankt! 
 

19 maart SDOB Super Sunday 

Tijdens een Super Sunday bij voetbalvereniging SDOB spelen er veel 
teams thuis. Reden om er een extra gezellige zondag van te maken: 
hapjes, goedkopere drankjes, een zanger en natuurlijk veel voetbal! 
We nodigen iedereen (ook als je geen lid bent) uit om naar ons ge-
zellige complex te komen. 
Programma: 
10:30 SDOB 45+1 – SSV 45+1 
10:30 SDOB 45+2 – Monnickendam 45 +1 
11:30  SDOB 2 - WSV 30 4 
12:00 SDOB 5 - Jisp 3 
14:00 SDOB 1 - Schellinkhout 1  
14:30 Excelsior - Ajax (beamer) 
16:30 Zanger: Jordy Heer 
 

Mijnbuur 

Veilig voelen en verbonden zijn met je buren via mijnbuur. 
Mijnbuur is een app die directe buren met elkaar verbindt. Met mijn-
buur hebben we elkaar in Broek, letterlijk 'onder de knop' zodat we 
makkelijk een beroep op elkaar kunnen doen in nood, voor hulp of 
om samen iets voor elkaar te krijgen. Ook voor ouderen handig in ge-
bruik. Anders dan de bestaande platforms zoals Nextdoor, Whatsapp 
en Facebook, houdt mijnbuur de informatie die je ontvangt relevant 
en werkt het al vanaf 2 personen. Wanneer je denkt dat er wordt in-
gebroken kun je jouw buur alarmeren via mijnbuur. Hulpvragen en 
aanbod wordt op elkaar afgestemd. En erger je je aan iets in de 
buurt? Nodig dan een aantal dorpsgenoten uit om mee te denken 
over een oplossing.  
Doe je mee? Download nu de app via www.mijnbuur.nl.  
Ik hoor graag wat je er van vindt (via wendeline@mijnbuur.nl). 

 
De app mijnbuur is een initiatief van een van onze dorpsgenoten en 
inmiddels omarmd door de gemeente Amsterdam. Ook in Broek kan 
mijnbuur een bijzondere rol vervullen.  
 

Poweryoga en YIN-yoga 

Vanaf donderdag 16 maart zijn er weer yogalessen in het Broeker 
Huis. Poweryoga van 19:45-20:45 en YIN-yoga van 21:00-22:00. 
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, jong, oud, lenig, niet lenig, 
man, vrouw. Wil je meer informatie stuur dan een mail naar sylschae-
fer@hotmail.com 
 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 25 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. 
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Vrouwen van nu 
Dinsdag 21 maart aanvang 20.00 Bernard Niewentijt college Mon-

nickendam. Mevrouw Wil Gorter vertelt op humoristische wijze over 
bijzondere hoofddeksels. 
 

Als de graankorrel sterft 

Meezingen in een heus oratorium? Het kan! Op dinsdagavond 21 
maart in de prachtige kerk van Broek in Waterland. Vertrouw je toe 
aan de muzikale leiding van dirigente Ike Rebel en doe mee in ‘Als 
de graankorrel sterft …’, Een oratorium voor de Veertigdagentijd en 
Pasen. Muziek: Anneke Plieger, Peter Rippen en Chris van Bruggen, 
teksten van de dichteres Marijke de Bruijne.  Fragmenten uit diverse 
evangeliën, poëtisch krachtige teksten.  
De meerstemmigheid wordt verzorgd door koorleden die met het ora-
torium vertrouwd zijn en op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 11.30 in 
de Broekerkerk het oratorium alvast komen oefenen. Eugène Baljet 
verzorgt een korte toelichting op de tekst.  
Dinsdag 21 maart 
Broekerkerk, Kerkplein 13, Broek in Waterland.  
Aanvang 20.15 uur. Kerk open vanaf 20.00 uur.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang 
 

Tiende vrijwilligersdag Volgermeer 

Vrijwilligersdag Volgermeer 25 maart 2017 
Op zaterdag 25 maart 2017 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de tiende vrijwilligersdag Volger-
meer. Jullie zijn die dag van harte welkom om de natuur in de ‘Water-
parel van Nederland’ een handje te helpen. De dag begint om 9.30 
en duurt tot 15.30. Verzamelen op Broekergouw 22, 1027 AH Am-
sterdam (vlak bij Broek in Waterland). Voor eten en drinken wordt ge-
zorgd. Aanmelden graag door een mail te sturen naar  
info@volgermeer.nl. 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl  
 

Kerk Open 2017 

Kerk Open is de activiteit gericht op het ontvangen van toeristen in de 
Broeker Kerk gedurende de zomerperiode. Gasten worden vriendelijk 
ontvangen door vrijwilligers en door de verkoop van boeken worden 
fondsen gegenereerd die bijdragen aan het onderhoud en in stand 
houden van het prachtige kerkgebouw. 
Het seizoen voor Kerk Open 2017 loopt van 27 april (Koningsdag) tot 
en met zaterdag 30 september. Atsie Drijver, die jarenlang de coördi-
natie hiervan op zich had genomen, heeft al haar gegevens rond de 
kerst overgedragen aan Annet Nielsen. Annet maakt voor dit jaar het 
rooster en hoopt in de komende maanden een opvolger voor Atsie te 
vinden die deze taak op zich wil nemen. 
Wij willen graag in contact komen met mensen die het fijn zouden 
vinden om gedurende de zomermaanden een dagdeel (van 10 tot 13 
uur of van 13 tot 16 uur) in de kerk te zitten.  Iedereen weet hoe mooi 
het is om tijdens een vakantie een kerkgebouw binnen te lopen, de 
sfeer te ondergaan en de rust van zo'n gebouw te ervaren. En hier 
wordt de gelegenheid geboden om in die sfeer drie uur door te bren-
gen!!! Aanmelden kan bij Annet Nielsen:  
a.nielsenschouten@gmail.com 
Namens Kerk Open: Marion Spaans, Kees Oud en Annet Nielsen 
 

Kwetsbare, sterfelijke mannen 

Hoe gaan we om met de dood als we weten dat die eraan komt? Hoe 
geef je betekenis aan de resterende tijd? De zoektocht naar een 
nieuw huis voor Juliáns hond vormt de rode draad en geeft de film 
zijn titel.  Maar centraal staan de gesprekken tussen de zieke Julián 
en zijn jeugdvriend. Een ontroerend drama over vriendschap. 
Donderdag 30 maart 
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam.  
Aanvang 20.00 uur.(!)  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang 

 
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 mede-
werking. 

 
Oud papier Havenrakkers 

Op  25 maart 2017 wordt er OUD PAPIER opgehaald door de Vrien-

den van De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het pa-
pier in doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tij-
dig buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij 
voorbaat dank!! 
 

Fanfarecorps Zuiderwoude 

Op 25 maart 2017 geeft chr. muziekvereniging Cresendo Oostzaan 
en fanfarecorps Zuiderwoude haar Voorjaarsconcert in de muziek-
school van Amsterdam – Noord. We hebben een leuk programma 
voor u samen gesteld. 
Alkmaarstraat 10, Amsterdam Noord. 
Aanvang 20.00 uur kaarten á 5 euro verkrijgbaar info@cresendo-
oostzaan 

 
 

 
 
 

Pubquiz Het Broeker Huis 
Zaterdag 25 maart a.s. organiseert Het Broeker Huis weer een 
Pubquiz!! 

Zelfverklaarde slimmeriken, gefrustreerde domme blondjes, eigen-
wijze whizkids, iedereen is welkom om een avondje flink bijgespijkerd 
te worden aan de hand van zeer uiteenlopende vragen over van alles 
en nog wat. Van verraderlijk simpel tot belachelijk moeilijk, voor elk 
wat wils. 
Teams van maximaal (!) zes personen kunnen zich telefonisch (020-
4031314) aanmelden. Let op: vol = vol!! 

Aanvang 20.30 uur, Zaal open 19.30 uur 

 
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 verwachten? 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 en evt. afmelden tot vrijdag 
voor afgaand aan deze dinsdag bij Lies Dobber, tel. 403 1513, l.dob-
ber@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 avontuur. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen! We maken er een gezellige avond van 
en hopen u te zien in het dorpshuis van Zuiderwoude.Dit jaar zijn er 
ook veel gesponsorde prijzen te winnen oa diverse waardebonnen! 
Aanvang 20.00 uur. 

 
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 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 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.nielsenschouten@gmail.com. 
Zaterdag 1 april komen we dan langs om uw spullen op te halen.U 
kunt ook 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 
brengen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail naar boven-
staande adressen en het wordt alsnog opgehaald.  
LET OP !! Televisies, computers en randapparatuur worden NIET 
meegenomen of aangenomen in de kerk. 

 
Yoga voor kinderen 8+ 

Op zaterdagmiddag 25 maart start er een nieuwe cursus Yoga in 
Broek. We gaan werken aan een soepel, sterk en ontspannen li-
chaam. De kinderen maken ook kennis met concentratie- en visuali-
satieoefeningen. Aan het eind van de les gaan we tekenen, schil-
deren, een spelletje doen of naar een mooi verhaal luisteren. Een 
cursus bestaat uit 12 lessen die wekelijks plaatsvinden van 17.30 tot 
18.45 uur. De kosten bedragen 100 euro. Je kunt je aanmelden bij 
Angela (0651616234) of via de website www.worldatyourfeet.nl  

 
Nieuwe BLS/ AED cursus 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 minuten-
waterland en volg elk jaar een herhalingsles. 
U leert hoe u een hartstilstand herkent, het bewustzijn en de adem-
haling van het slachtoffer controleert, moet reanimeren en hoe de 
AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet gebruiken. 
 Waarom een reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal 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)brandweerkazerne te Broek 

in Waterland. De kosten bedragen € 20,00 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de site:  
www.6minutenwaterland.nl of per mail:  
6minutenwaterland@gmail.com. Voor vragen kunt u bellen met Tanja 
te Boekhorst: 0653185923 
 

EHBO-vereniging nieuwe stijl 

Start vandaag nog met een cursus EHBO! Met E-Learning kunt u ge-
lijk beginnen en in uw eigen tempo het EHBO theorie certificaat ha-
len. In aansluiting daarop, kunt u bij de EHBO vereniging in Broek in 
Waterland onder leiding van gecertificeerde kaderinstructeurs uw 
EHBO diploma halen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: Paul Cohen 0640327923 of paulambu112@kpnplanet.nl 
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