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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
Iedere eerste woensdagavond vd maand Dorpsraad 
23nov OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
24tm26nov Locatietheater De Plomp 
25nov OUD PAPIER Havenrakkers 
25nov Sinterklaas intocht 
25nov inzameling voedselbank in Broeker kerk 
25nov creatieve herfstmarkt Zuiderwoude 
25nov Pubquiz Broekerhuis 
28nov samen eten 
30nov OUD PAPIER SOOS noordzijde 
30nov Filmavond Bolder 20.00 uur 
7dec OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
14dec OUD PAPIER SOOS noordzijde 
14dec WonenPlus Open Eettafel 
15t/m17dec Kleindiertentoonstelling 
17dec Kerstconcert Gemengd Koor Broek 
20dec Samen Zingen rond de Kerst 
21dec OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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. 
 

Inzameling voedselbank 
Op zaterdag 25 november in de Broeker kerk. De kerk is 
open van 11.00 uur tot 13.00 uur. 
Wat kunt u meenemen: houdbare verpakkingen zijn erg wel-
kom (zoals pasta, rijst, bijbehorende sausen, blikken vlees/vis, 
potten groente, soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  dou-
chespullen en tandpasta). 
Geen: overdatum producten, alcohol of diepvries. 
Ook in 2017 gaan wij door met inzamelen voor de voedsel-
bank. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank rekenen weer op u! Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking en gulle gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift,  
dat kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

Verloren 
Broek-Zuid, Zuideinde/begin Wagengouw: ov-chipkaart met 
foto en een sleutelbos. Tel. 6974943 
 

 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 december 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 
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Verloren bruine buideltas 
Op donderdag 16 november heb ik in de middag rond 15.00 
uur mijn donkerbruine suede buideltas verloren in Broek 
noord. Hij is onder mijn snelbinders vandaan gegleden. 
Inhoud: Marimekko nachthemd, toiletspullen; plastic tasje met 
donkerblauwe heren v-pullover en wat krantenartikelen. 
Johanna Huizer tel: 0622380982 
 

Foto 
Heeft iemand een oude foto van het Havenrak en de Theekoe-
pel waarop een glas-in-loodraam te zien is?  
Het gaat om het raam in de achterdeur van de burgemeesters-
woning. De kleuren waren fel geel en oranje. 
Kan iemand zich herinneren het raam s’avonds gezien te heb-
ben met de lichten aan? 
Wie iets weet vragen wij een mailtje te sturen naar 
houben.paul@telenet.be 

 
Creatieve Herfstmarkt Zuiderwoude 

Zaterdag 25 november a.s. organiseert de handwerkclub van 
Fanfare Zuiderwoude weer een gezellige herfstmarkt. Van 
10.00-15.00 uur is iedereen welkom in het dorpshuis van Zui-
derwoude om lekker rond te kijken en een leuk cadeautje uit 
de zoeken voor de decembermaand.  
Voor de kinderen is er een grabbelton. 
Er is een koffiehoek waar u kunt genieten van een drankje en 
een stukje taart en vanaf 13.00 uur is er ook huisgemaakte 

friet en goulash verkrijgbaar. 
 
                     Lezing in Zuiderwoude 
Ben Visser | De Apocalyps in de kunst 
De bekende Ben Visser uit Edam geeft op onnavolgbare wijze 
uitleg over de Apocalyps en Het Laatste Oordeel in de beel-
dende kunst. Ben Visser gaf deze lezing drie keer eerder in 
Waterland, maar nooit eerder in Zuiderwoude. Destijds was er 
zo veel belangstelling dat de lezingen al snel volgeboekt wa-
ren. 
Kerk van Zuiderwoude, 
zaterdag 25 november 2017, 20.00-22.30  10 euro 
Meer informatie: www.catharinastichtingzuiderwoude.nl.   

Pubquiz 
Zaterdag 25 november organiseert Het Broeker Huis weer 
een Pubquiz!! Zelfverklaarde slimmeriken, gefrustreerde 
domme blondjes, eigenwijze 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 

Gedachten voor onze overleden geliefden 
Al jaren is het traditie in de kerk om op de zondag vooraf-
gaand aan de Adventstijd de gestorvenen te gedenken in een 
speciale kerkdienst. Tijdens deze kerkdienst is er alle gelegen-
heid om stil te staan bij het gemis en verdriet, maar ook bij alle 
mooie herinneringen die we hebben aan onze geliefden. Ook 
kan iedereen die dat wil een kaarsje aansteken om zijn/haar 
gedachten tot uitdrukking te brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te 
zijn op zondag 26 november 2017 om 10.00 uur in de Broe-
kerkerk. De voorganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale 
medewerking wordt verleend door Regina Ederveen op harp. 
Namens de kerkenraad, Annet Nielsen, scriba 

Sint en Piet bij u thuis? 
Ze hebben nog tijd voor een bezoek op 2-3 en 5 december. 

Voor een afspraak mail: mbeets@xs4all.nl Of tel 0629028775 

Kleindiertentoonstelling  
De kleindiervereniging van Broek in Waterland en Omstreken 
houdt haar jaarlijkse tentoonstelling met konijnen, hoenders, 
cavia’s, duiven en volièrevogels in de gymzaal te Broek in Wa-
terland. Naast de tombola en grabbelton voor de kinderen is 
weer een knuffelhoek. De entree is gratis. 
De show wordt geopend op vrijdag 15 december om 20.00u 
en is daarna tot 22.00u te bezichtigen. Verder op zaterdag 
van 10.00 tot 22.00u en zondag van 10.00 tot 15.30uur. 
 

 
 

 
Kerstconcert met ‘ The Winter Rose’ 

Op zondag 17 december in de Broeker kerk (aanvang 15.00 
uur) vormt de feestelijke kerstcantate 'The Winter Rose' het 
slotakkoord van het 125-jarig jubileum van het Gemengd Koor 
Broek in Waterland. Het bekende kerstlied Es ist ein Ros' 
entsprungen vormt de rode draad in dit muziekstuk, waarin 
ook veel andere - traditionele en nieuw gecomponeerde - 
kerstliederen in allerlei bewerkingen voorbij komen. De mu-
ziekstijl doet soms in de verte denken aan een musical en is 
vol afwisseling. Solisten zijn de sopraan Andrea Vos en bari-
ton Yan Bijpost en voor de begeleiding is een speciaal ensem-
ble samengesteld. 
Voorafgaand aan 'The Winter Rose' zingen koor en solisten, 
aan de piano begeleid door Corrien van Dam, gevarieerde 
kerstliederen uit alle tijden. 
Toegangsprijs: € 15,- (donateurs € 13,- en kinderen t/m 16 € 
5,-). 
Kaartverkoop bij Wim Drijver (tel. 020-4031201) of via de 
bank: NL66 RABO 0310 7099 46. Vermeld uw adres erbij, u 
ontvangt de kaarten dan thuis.  
 

Theater De Plomp 
De Plomp keert terug naar haar roots: wij brengen u met de 
publieksboot naar een prachtige binnenlocatie, die zich uitste-
kend leent voor de indrukwekkende voorstelling EYOLF. De 
boot, de rondvaart en heerlijk eten: onderdelen van de zo ver-
trouwde formule van Locatietheater De Plomp. 
Regie: Olaf Pieters 
Tekst: Helmert Woudenberg, naar 'Kleine Eyolf' van Henrik 
Ibsen. 
Noorwegen 1958. Ingenieur Hjalmar wil dolgraag met zijn ge-
liefde Asta trouwen. Zij heeft echter alleen maar oog voor haar 
‘broer’ Alfred, maar Alfred is getrouwd met Rita en vader van  
Eyolf. Eyolf is gehandicapt, omdat hij als baby tijdens een vrij-
partij van zijn ouders van de commode viel. Sinds die gebeur-
tenis is Alfred de wereld van de wetenschap in gevlucht. Als 
hij besluit zich toe te leggen op zijn familiaire plichten verdrinkt 
Eyolf. 
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor 24, 25 en 26 november 

Om 18.30u verzamelen bij de werkschuur van SBB, Gouw 9a 
Zuiderwoude 
Aanvang maaltijd 19.30u, aanvang voorstelling 20.30, vaar-
tocht terug naar de werkschuur 22.30u. Prijs 30euro, inclusief 
kleine maaltijd en rondvaart. 
Reserveren: www.theaterdeplomp.nl/kaarten , theaterde-
plomp@gmail.com,  
 

YIN YOGA in De Draai 
Vanaf woensdag 8 november zal Miriam Evers ook op woens-
dagavond van 20.00-21.15 uur Yin Yoga geven in De Draai. 
De les op de woensdagochtend is van 9.00-10.15 uur. Heb 
je wel eens het gevoel dat je teveel in je hoofd zit, of dat je niet 
goed kan ontspannen? Dan is deze rustige vorm van yoga 
echt iets voor jou! Kom je een keer langs voor een gratis 
proefles om Yin Yoga uit te proberen? Stuur een mailtje 
naar miriam@slowww.nl of bel 06-21275585 om je aan te mel-
den. Op www.slowww.nl vind je nog meer informatie.  
 
                        Kerstbomen te koop 
Vanaf week 49 zijn er weer kerstbomen te koop bij de firma 
Wals en Schokker op het zuideinde nr 15. 
Telefoon nr 0204033540. De bomen worden gratis thuis be-
zorgd!! 

Over kleine mensen die grote dingen hebben meegemaakt 
Film: Een jaar lang volgden Peter en Petra Lataster een klas. 
In de klas leren kinderen vanuit alle windstreken waaronder 
oorlogsgebieden, niet alleen lezen en schrijven, maar weer 
kind zijn. We zien vrolijke, expressieve gezichtjes die verliefd 
zijn, de juf voor de gek houden, of kibbelen over een verdwe-
nen etui. Maar wie langer kijkt ziet dat het verdriet soms als uit 
het niets over de randen kan klotsen. En tussen al deze hef-
tige emoties is de juf als een sterke eik: geworteld, met duide-
lijke regels – er wordt géén Arabisch gesproken in de klas, 
buiten mogen ze hun eigen taal spreken – en structuur, af en 
toe een beetje meedeinend met de wind. De filmavond van 
Kerkplein Waterland vindt plaats op donderdag 30 november 
in de Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis, er staat een collectebus bij de uitgang voor 
een vrijwillige bijdrage. 
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