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AGENDA 

Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
26okt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
1nov Dorpsraad 
2nov OUD PAPIER Soos Noordzijde 
2nov Broeklab 
4nov Mozartorkest in Broekerkerk 
4nov OUD PAPIER Havenrakkers 
5nov Catharinastichting Liederen uit romantiek en renaissance 
9nov OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
9nov WonenPlus Open Eettafel 
11nov Sint Maarten 
16nov OUD PAPIER Noordzijde 
25nov OUD PAPIER Havenrakkers 
14dec WonenPlus Open Eettafel 
 
 

Evean wijkverpleging 
Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch een 
afspraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een mail 
aan: vv_monnickendam@evean.nl 
 

Buurtzorg 
Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 

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. 06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door 
beëdigde advocaten. 
 

BroekerGemeenschap 
In de maand november kunt u iemand aan de deur verwach-
ten met een donatiekaart van de BroekerGemeenschap. Met 
uw donatie steunt u de activiteiten van de BroekerGemeen-
schap, waaronder de intocht van Sinterklaas en de Broeker 
Feestweek 
 

Huiswerkklas voor inburgeraars 
Iedere donderdag van 14 tot 16 uur Huiswerkklas voor Wa-
terlanders die aan het inburgeren zijn en/of de Nederlandse 
taal beter willen leren spreken/lezen/schrijven.  
Wij zorgen voor de laptops en voor de begeleiding. (Eigen lap-
tops meenemen kan natuurlijk ook!) 
Deelname is gratis! 
Ken je mensen die hier van gebruik van willen maken, geef 
het aan ze door. Ze lezen misschien (nog) niet de Broekerge-
meenschap!  
Locatie: wijksteunpunt De Draai 33 
(niet tijdens schoolvakanties) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samen eten 
Het maandelijkse Samen Eten voor 55+ ers in Het Broeker 
Huis is altijd op de 4e dinsdag van de maand, dus 28 novem-
ber en 19 december (i.v.m. 2e Kerstdag).Voor vrijdag daaraan 
voorafgaand opgeven/afmelden bij Lies Dobber (tel. 4031513 
of l.dobber@planet.nl). 
De zaal gaat open om 17.30 uur; kosten € 10,00 euro p.p. 

 
 

Vechtlust met een klein hartje 
Filmavond Donderdag 26 oktober in De Bolder 
Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in deze film. 
De 59-jarige Daniel verdient als timmerman zijn brood. Tot hij 
een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een be-
roep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te ba-
nen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssys-
teem.  
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 3 november 2017. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks 
organiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan 
thuis beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus 
of een feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u 
beschikbaarheid en de bescheiden tarieven zien. 
www.draai33.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 open op de donderdagmiddag.  Van 14:00 
uur tot 16:00 uur kunt u in Draai 33 terecht met uw digiap-
paratuur. Wilt u anderen helpen bij het gebruik van mobiel-
tje, tablet of ander digiapparaat, U bent van harte welkom. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeon-
les 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean 
spreekuur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
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Regisseur Ken Loach won een Gouden Palm in Cannes. Met 
deze film keert hij terug naar zijn oude lievelingsthema: de out-
cast in het arbeidersmilieu. Over het thema zegt hij: “Het hoort 
je bezig te houden dat we in een maatschappij leven waarin 
mensen niet geholpen kunnen worden, maar worden gestraft.” 
Donderdag 26 oktober De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 
 

WonenPlus Open Eettafel 
Aanmelden (nieuwe leden) kan altijd telefonisch of via email 
bij het servicepunt van WonenPlus Waterland, Hermanus 
Reyntjeslaan 2, 1141 HC Monnickendam. 0299-650480 of 
wonenpluswaterland@rswp.nl Dit kan maandelijks tot uiterlijk 
de dinsdag voorafgaande aan de eettafel 12.00 uur. 
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 
uur. Kosten voor deelname zijn €10 voor niet abonnees van 
WonenPlus, abonnees ontvangen €1,- korting. 
Indien met zich te laat afmeld, dient men er rekening mee te 
houden dat later de kosten in rekening in gebracht worden, 
aangezien onze cateraar kosten moet maken voor de inkoop. 

 
 

pilatespilatespilatespilatespilates 
“Na 10 keer voel je je beter, na 20 keer zie je er beter uit, na 
30 keer heb je een compleet nieuw lichaam” aldus Joseph Pi-
lates. Probeer het zelf en voel die sensatie in je lichaam. Bel 
voor die gratis proefles. Nog enkele plekjes vrij.  
Carol 0611395952 
 

Voetreflextherapie 
Lieve dames, hebben jullie genoeg van die (nachtelijke) op-
vliegers? Balen jullie van het nachtzweten, waardoor je de 
hele tijd wakker wordt? 
Al van alles geprobeerd en niks werkt? Geen zin om pillen te 
slikken? Dan zie hier de oplossing: voetreflextherapie. Een 
massage op diverse drukpunten zal uw hete hoogtepunten 
doen afkoelen. Een verademing. Probeer het en bel naar Pied 
à Terre, 0611395952. 
 
 

Kerkplein Waterland 
Wandeling door Amsterdam op donderdag 2 november 2017 
We lopen van het Centraal Station naar Diemen, afstand ca. 
11 km. De start is om 10.00 uur bij het VVV kantoor t/o het 
Centraal Station. We lopen richting NEMO museum waar we 
koffie/thee drinken. Vervolgens langs Artis naar de Elthetokerk 
in de Indische Buurt.   
Hier staat om 12.45 uur voor ons een lunch klaar. 
Via de Nescio brug over het Amsterdam Rijn kanaal bereiken 
we Diemen. 
De kosten van deze wandeling bedragen  €  10,00  en dat is 
voor de gezamenlijke lunch in de Elthetokerk. Wilt u dat be-
drag van te voren betalen, bv. tijdens de koffie. 
Voor deze wandeling gebruiken we veel trappen. 
Het maximum aantal deelnemers is 35. 
 
Aanmelden vóór 31 oktober bij Ed en Adrie Honingh, telefoon 
020-4033243 of via e-mail: edenadrie@hetnet.nl 
 
 

Popfabriek on the Road 
Deze rijdende popschool van Muziekschool Waterland 
(PotR) is inmiddels actief in Broek in Waterland, Marken en 
Monnickendam en zal binnenkort ook Ilpendam en Zuider-
woude aandoen. Wekelijks rijdt ons MSW-autootje naar deze 
dorpen met aan het roer een enthousiaste bandcoach en een 
stagiair om daar kinderen en iets oudere jeugd aan het musi-
ceren te zetten. 
Hiermee bieden wij de jeugd in de dorpen een kans om te ont-
dekken hoe leuk samen muziek maken is en hun talenten te 
ontplooien en dragen wij bij aan de lokale cultuur, de sociale 
samenhang en de  leefbaarheid in de kleinere kernen. 
Deze activiteit wordt niet vanuit de gemeentelijke subsidie 
voor de muzieklessen bekostigd. Naast de cursusgelden, een 
startsubsidie van gemeente Waterland en van het Prins Bern-
hardfonds zoeken wij naar alternatieven om aan € 5.000 te ko-
men voor instrumenten en apparatuur. 
 
 
 

 
 
Daarom vragen wij uw aandacht voor onze  crowdfundingsac-
tie. 
Geef onze crowdfundingsactie een zetje en help ons op weg 
via:https://www.voordekunst.nl/projecten/6352-popfabriek-on-
the-road-1 
 
 

Broeklab 
Graag nodigen we je uit voor de herfst bijeenkomst van Broek 
Lab op 2 November om 20.30 uur. 
Broek Lab is de plek waar ideeën rond bijvoorbeeld energie, 
voeding, vervoer, natuur en zorg in Broek in Waterland wor-
den omarmd door Broekers, worden omgezet in acties en 
waar acties leiden tot resultaten. 
Ben je benieuwd naar de successen van het uitwerken van de 
ideeën zoals gezonde voeding bij SDOB, zonnepanelen op 
boerendaken, de schooltuin, Broeker appelsap en het bloe-
menlint? 
Wil je meedoen over volgende stappen rond die ideeën? 
Of heb je een nieuw idee dat je met anderen wilt bespreken en 
verder brengen? 
Kom dan 2 November om 20.30 uur naar het Venster op Wa-
terland, Overlekergouw 1. 
Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of meld je aan 
op de facebookpagina. 
Ard, Loes, Tjalien, Joost 
 
 

Collecte brandwondenstichting 
De collecte voor de brandwondenstichting in Broek, Zuider-
woude en Uitdam heeft dit jaar €1135,40 opgebracht. Dit is 
weer een geweldige opbrengst. Op deze manier wil ik, na-
mens de Nederlandse Brandwondenstichting, alle gulle gevers 
en alle collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Tatia 
Englebert 
 
 

Supermarkt in Broek 
Laat je stem horen op onze website! 
www.supermarktinbroek.nl 
 
 

Zon op Waterland 
Wilt u bijdragen aan een duurzame energie voorziening? 
Wek dan uw eigen (zonne-)energie op - en bespaar meteen 
flink op uw stroomkosten! 
U hoeft geen zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen, 
maak gewoon gebruik van het dak van een ander! En u hoeft 
ze ook zelf niet te leggen, want: Zon op Waterland realiseert in 
coöperatief verband efficiënte zonnestroom installaties op 
(zeer grote) daken van boerenstallen in de omgeving van 
Broek. Daarbij gebruiken we de Postcode regeling (officieel: 
"Regeling Verlaagd Tarief") waarmee uw investering in zonne-
stroom direct rendabel is.  
In Broek hebben we de projecten Noorderzon en Noorderzon-
II (en Zuiderzon in Zuiderwoude) gerealiseerd, en nu staat het 
project "Pronken met Zon" open voor inschrijving. Een 40-tal 
deelnemers heeft zich al ingeschreven maar we kunnen nog 
veel meer mensen bedienen. Want met de potentie van zo'n 
1700 zonnepanelen op 2 daken (in 2 projecten) kunnen we het 
jaarverbruik van wel 100 gezinnen opwekken. 
 
Kijk op www.waterland.nl waar u de projecten kunt bekijken 
en ook meteen kunt inschrijven (gele knop: "Ik wil mij Nu in-
schrijven!"). Daarmee toont u uw belangstelling en eventuele 
omvang van deelname. Het verplicht nog tot niets, pas bij aan-
leg van de installatie(s) maakt u uw inschrijving definitief. U 
kunt ook bellen met Willem de Vries (0653-160229) of Johan 
Lok (0648-633415). 
Makkelijker kunnen we het niet maken. Gewoon doen dus! 
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