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AGENDA 
30mrt Kerkplein Waterland 
30mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31mrt Bingo Fanfarecorps Zuiderwoude 
1apr ophaaldag rommelmarkt 
5apr Dorpsraad 
6apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
8apr Kleding ophalen voor mensen in nood 
8apr rommelmarkt Broekerkerk 
8apr Stadswandeling met Suyderwou’s Historie 
9apr Wiebke Göetjes in Zuiderwoude 
9apr Asaneo in Edam 
10apr-15apr collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 
11apr Informatieve avond: Enneagram 
12apr BLS/AEDcursus 
12apr Jaarvergadering Oud Broek in het Broekerhuis 
13apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13apr Wonen Plus maaltijd 
18apr Vrouwen van Nu in Het hart van Katwoude 
20apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22apr OUD PAPIER Havenrakkers 
23apr Diner Chantant: Broekerkoor  
27apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
 
 

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! 
 

Leeteinde afgesloten ivm rommelmarkt 
Ivm de Rommelmarkt op 8 april is het gedeelte Leeteinde, voor langs 
de toren en de voormalige Kosterij afgesloten van af vrijdag 7 april tot 
en met maandag 10 april. Dank voor uw medewerking en begrip. De 
organisatie van de Rommelmarkt, tbv. De Broekerkerk. 
 

Huiskamerfestival 19 en 20 mei 2017 
Nog 2 maanden en dan is het weer zover; hét Huiskamerfestival. De 
eerste namen zijn bekend. Vertrouwde gezichten als Ellen Dikker en 
Speelman en Speelman. Nieuwe gezichten als Stefano Keizers, bij 
het grote publiek bekend geworden door zijn deelname aan het pro-
gramma ‘de slimste mens’ en Broeker gezichten als Das Band, Wil-
bert Gieske en onze eigen Evert-Jan de Jong ('Slauerhoff en De Lief-
de': mooi gezongen gedichten op muziek). De kaartverkoop start be-
gin april. 
 

Vrouwen van Nu 
Agnes Klitsie vertelt het onvergetelijke en ontroerende verhaal van 
het leven in een kleine dorpsgemeenschap in de jaren 60 op 18 april 
in Het hart van Katwoude om 20.00 uur. 
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Gevonden 

Er staat al 2 weken een versierde kinderfiets bij ons in de steeg, nu 
hebben wij hem in onze schuur gezet. Af te halen op Nieuwland 15. 
 
Gevonden naamloze Ov-chipkaart. Woensdag 15 maart op de markt. 
Informatie:  Loes de Gier 020-4033191. 
 

Strijken 
Heeft u een hekel aan strijken? Dan doe ik het voor u. Voor verdere 
info: Nel Arends, 0204033096. 
 

 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 8 april 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 

 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks organi-
seren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan thuis beschik-
baar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of een feestje het kan 
allemaal. Op onze website kunt u beschikbaarheid en de beschei-
den tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, 
lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en ha-
ken 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 ge-
opend en bent u welkom met uw laptop, smartphone of andere 
digi-apparaten. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Kleuterdans & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreekur en 
1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjesmiddag, 
1x per maand filmhuis 
 

Informatieve avond over het  'Enneagram' 
Op dinsdag 11 april 2017. Enneatype is als het ware de ‘bril’ 
waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Word je je bewust van 
deze brillen dan opent zich een nieuwe wereld, waarin je gedra-
gingen van jezelf en anderen gaat herkennen en begrijpen. Aan-
vang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. 
Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te voldoen). Deelname dmv 
een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

Yin Yoga 
Vanaf 5 april geeft Miriam Evers iedere woensdagochtend tus-
sen 9.15 en 10.15 uur Yin Yoga. Ditis een hele rustige en ont-
spannende vorm van yoga, geschikt voor alle leeftijden en je 
hoeft niet lenig te zijn! Op www.slowww.nl vind je meer informatie 
over deze vorm van yoga en de tarieven. Meld je aan voor een 
gratis proefles via miriam@slowww.nl.  
 
 



 
Kledingactie 

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood zal worden gehouden 
Op zaterdag 8 april In Broek in Waterland, Monnickendam en Ilpen-
dam en wordt tussen 10.00 en 12.00 uur huis aan huis kleding opge-
haald. U krijgt in de week voorafgaande de blauwe Mensen in Nood 
kledingzak thuisbezorgt. Wilt u hem zaterdag 8 april om 10.00 uur op 
de stoep klaarzetten. Let op we bellen niet bij U aan. Wanneer u op de 
Broekermeerdijk woont, graag even bellen, dan komen we bij u langs. 
 

Broeker koor viert jubileum met Diner Chantant 
Het Gemengd Koor Broek in Waterland bestaat 125 jaar. Een unieke 
mijlpaal, die het koor niet ongemerkt voorbij laat gaan. De jubileum-
viering gaat op 23 april van start met een 'Diner Chantant', waarbij 
het publiek kan genieten van mooie muziek en een stijlvol driegan-
gendiner. 
Dorpsgenote Marieke Kuen uit Broek in Waterland zorgt voor de ca-
tering, en dat belooft een heerlijk driegangendiner aan feestelijk ge-
dekte tafels in de Broeker kerk. 
Het koor staat onder leiding van dirigent Gerarda Bloem en Corrien 
van Dam begeleidt op de vleugel. Voor dit  speciale jubileumconcert 
wordt het koor aangevuld met mezzosopraan Cecile Roovers. 
Het concert is zondag 23 april in de Broeker kerk, aanvang 18.00 
uur. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop: 
- telefonisch: 020-403 1201 (Wim Drijver, Buitenweeren 17, Broek in 
Waterland) 
- of via bankrekening NL66 RABO 0310 7099 46 van Gemengd Koor 
Broek in Waterland; met vermelding van uw adres op de overschrij-
ving, zodat de kaarten kunnen worden thuisbezorgd of toegestuurd. 
De toegangsprijs is € 30,00 inclusief driegangendiner en koffie of 
thee na afloop (alleen de drankjes tijdens de maaltijd zijn voor eigen 
rekening). 

 
Opera in de kerk: Wiebke Göetjes 

Op zondag 9 april 2017 om 11.30 uur voert de sopraan Wiebke 
Göetjes samen met haar Hojotoho-studio twee werken uit in het 
kerkje van Zuiderwoude: de Koffiecantate van Bach (een komische 
mini-opera) en Der Schauspieldirektor van Mozart (een Singspiel met 
gesproken dialogen).  
Wiebke Goetjes werd geboren in Monnickendam. Zij studeerde aan 
diverse conservatoria en speelde talloze hoofdrollen in Italiaanse en 
Duitse opera’s. Hojotoho is een onafhankelijke operastudio voor be-
ginnende professionals en steengoede amateurs. Samen maken ze 
geweldige producties die toegankelijk zijn voor jong en oud.  
U kunt ook om 10.00 uur komen. Wiebke werkt dan mee aan de kerk-
dienst die om 10.00 uur begint. Voorganger is ds. Charlotte Kremer. 
Waar: kerkje van Zuiderwoude. Kosten: vrije toegang – tijdens het 
concert gaat een mand rond voor een eigen bijdrage. Aanmelden: 
Graag, bij jeanneklein@planet.nl  
 

Supermarkt in Broek 
Laatste nieuws: Zie de 3-dimensionale ontwerpschetsen, van een su-
permarkt met 23 appartementen op onze website. 
Tevens wil het college (de gemeente) het terrein van de voormalige 
brandweerkazerne een nieuwe invulling geven met sociale woning-
bouw.  
Laat je stem horen op onze website! www.supermarktinbroek.nl 

 
 Wandelactiviteit in Edam 

In beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor men-
sen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zitten, is Sport-
service Zaanstreek-Waterland i.s.m. atletiekvereniging Edam nieuwe 
wandelactiviteit gestart. Deze vindt elke tweede maandag van de 
maand plaats en is kostenloos. De ene keer wandelt de groep een 
mooie route door Edam, de andere keer maken zij gebruik van de fa-
ciliteiten van de vereniging. Tijdens de wandelactiviteit staat bewegen 
in eigen tempo voorop.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pearl Haakman – 
phaakman@sportservicenoordholland.nl 
 

Collectes 
In de week van 10 tot en met 15 april zal er een collecte worden ge-
houden van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp maakt zich 
sterk voor kinderen die in ons land in armoede opgroeien. 
 
Collecte Reumafonds in Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam 
heeft ook dit jaar de collecte van het Reumafonds weer het mooie be-
drag ad. € 1.821,00 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank. Ook in het 
bijzonder onze collectanten. 
 

Accordeonklanken in de 3 kerkjes 
Het accordeonensemble van Asaneo verzorgt een drietal kerkcon-
certjes in Edam, Duivendrecht en Monnickendam. 
Het eerste kerkconcertje wordt gegeven op 9 april in de Protestantse 
kerk “De Swaen”, Voorhaven 135 in Edam en op 11 juni in de 
Doopsgezinde Vermaning, Weezenland 15, Monnickendam. 
Kosten: € 3,00. De aanvang van deze concerten is om 15:00 uur en 
verwacht wordt dat deze rond 16:45 uur zijn afgelopen. 

 
 

 
 
 

 
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 
coördinatie 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 
 

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. 
 

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 
 

Jaarvergadering Vereniging Oud Broek 
Hist. Ver. Oud Broek woensdag 12 april Broekerhuis 20.00 tot 20.30 
uur. Jaarvergadering korte pauze 20.45 uur duidelijke uitleg en actu-
ele stand van zaken ondertunneling en dorpsplein met beelden op 
groot scherm door onze dorpsgenoot dhr.Goof Buijs . 
Vanaf 20.45 uur zijn ook alle Broekers die (nog) geen lid zijn van 
onze Historische Vereniging van harte welkom Wij verwachten veel 
belangstelling. Dus tijdig aanwezig is raadzaam. Want helaas: vol is 
vol. 
 
 


