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AGENDA 

Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
18jan OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
19jan SRV Kienen in Draai 33 
23jan Lezing Evolutietheorie en scheppingsgeloof 
25jan OUD PAPIER SOOS noordzijde 
25jan Filmavond De Bolder 
26jan SRV Klaverjassen/rummikub in Draai 33 
26jan Uitreiking prijzen kleindiertentoonstelling 
27jan Inzameling voedselbank 
27jan OUD PAPIER Havenrakkers 
27jan Winterwandeling 
1feb OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
2feb SRV Koersballen in Draai 33 
6feb Lezing Enneagram in Draai 33 
7feb Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
8feb OUD PAPIER SOOS noordzijde 
9feb SRV Sjoelen in Draai 33 
15feb 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. 

 
Gevonden 

Wie is  zijn/ haar kinderfiets kwijt? 
Gevonden aan de Keerngouw nummer 5 voor het hek. 
Voor info bellen naar fam. Greve. 
4033925/648965530 

 
Join the homeworkclass Dutch 

11/1 gaan we weer van start met de huiswerkklas voor Waterlanders 
die aan inburgeren zijn en/of de Nederlandse taal beter willen leren 
spreken/lezen/schrijven.  
Wij zorgen voor de laptops en voor de begeleiding.  
Deelname is gratis! 
Als je mensen kent die hier van gebruik van willen maken, geef het 
aan ze door. Ze lezen misschien (nog) niet de Broekergemeenschap!  
Locatie: wijksteunpunt De Draai 33 
Iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren 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 beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is 
van Wonen Plus (elke 2de donderdag v.d. maand, 10 € pp, als 
u niet kunt even bellen tel. 0299-650480) . 
 

Digicafé 
Het Digicafé is open op de donderdagmiddag. Van 14-16 uur 
kunt u terecht met uw digi-apparatuur. Wilt u anderen helpen 
bij het gebruik van mobieltje, tablet of ander digiapparaat, U 
bent van harte welkom. 
 

Activiteiten  
Maandag: Damesbiljart 9.30-11.30, herenbiljart 13-17,  
Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga (ochtend) & Broekerhavenkoor 14-15.30 
(olv Ans Sluiters) 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreek-
uur en 1x per maand open lunchtafel, huiswerkklas inburge-
raars 14-16 
Vrijdag: bewegen voor ouderen 10-10.45 (olv Jannie de 
Klerk), herenbiljart 13-17 en spelletjesmiddag va 13.30, 1x per 
maand filmhuis 

 
Enquête 

Gehouden door Gré Louw en Wil Leijdekker in samenwerking 
met ‘Actiegroep Supermarkt in Broek' 
In de maand januari kunt u een dorpsgenoot aan de deur ver-
wachten met een enquêteformulier om de behoefte aan een 
supermarkt te peilen.  
Aan u wordt een handtekening gevraagd om uw voorkeur 
daarover uit te spreken. Wij hopen dat de uitslag van invloed 
is op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 
Contact: roomeinde@me.com of Harry de Gier 06-29035500  
 

Evolutietheorie en scheppingsgeloof 
Wessel Lageweg en Eugène Baljet 

Naar het besef van velen gescheiden werelden. Onverenig-
baar ook. Hang je het ene aan, dan val je het andere af. Kan 
niet anders. Of de evolutietheorie of het scheppingsgeloof be-
paalt je wereldbeeld: zo stellen vele gelovigen en niet-gelovi-
gen het.  En lijken er tevreden mee. Hebben we intussen echt 
helder voor ogen waar we het over hebben?  Wat eigenlijk be-
helst de evolutietheorie?  
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 26 januari 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
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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Welke gegevens / waarnemingen riepen deze theorie op? 
Waarom lijkt het momenteel met voorsprong de beste verkla-
ring? Wessel Lageweg, docent pure sang, bioloog, krijgt eerst 
en ook veruit het langst het woord en legt u de laatste stand 
van zaken haarfijn aan u uit.  
Voor welke theologische problemen stelt de evolutieleer het 
christelijk scheppingsgeloof? En zijn er problemen die onover-
komelijk zijn? Eugène Baljet, predikant, zet de meest pran-
gende kwesties voor u kort en helder op een rij.  Het theore-
tisch slagveld overziend benutten we de rest van de tijd voor 
een ongetwijfeld geanimeerd gesprek tussen aanwezigen en 
inleiders.     
Dinsdag 23 januari, De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 Mon-
nickendam.  Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
 

Vermogen en onwil 
Filmavond 
Lee Chandler is een solitaire man, ongevoelig voor sociale co-
des. Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt 
Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee 
keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. 
Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi 
als de gemeenschap van North Shore. Als kijker komen we 
steeds meer te weten over het verleden. 
Donderdag 25 januari, De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 

Uitreiking prijzen kleindiertentoonstelling 
Vrijdag 26 januari:  Uitreiking van de gewonnen prijzen van de 
kleindiertentoonstelling Broek en bingo in het dorpshuis van 
Zuiderwoude. 
Aanvang 20.00uur. 

 
Winterwandeling 

Deze wordt op zaterdag 27 januari 2018 voor de 17e keer ge-
organiseerd. 
We wandelen in Het Twiske bij Oostzaan. 
Vertrek bij de kerk Zuiderwoude om 13.30 uur, de wandeling 
gaat om 14.00 uur van start bij 
Zorgboerderij De Marsen. Het is een rondwandeling van ca. 7 
km. met halverwege een koffiestop  bij Paviljoen Het Twiske.  
Na afloop wacht ons zoals altijd in de kerk van Zuiderwoude 
chocolademelk, 
glühwein en erwtensoep. Daarvoor betaalt u  €  8,00 p.p.  
Opgeven uiterlijk 24 januari bij Ed en Adrie Honingh, tel. 020-
4033243 of via 
e-mail edenadrie@hetnet.nl 
Ook niet-wandelaars zijn in de kerk welkom voor de erwten-
soep. 

 
Inzameling voor de voedselbank 

In de kerk van Broek in Waterland op zaterdag 27 januari 2018 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  douchespullen en 
tandpasta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank 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 
 

Schilderles voor kinderen (6 t/m 11 jaar)  
Hoera, kinderschilderschool De Kleine Schilders in Broek in 
Waterland heeft een nieuw atelier! In hetzelfde gebouw op de 
Hellingweg 10. 
Nieuwe cursus start zsm na voldoende aanmeldingen. Geef je 
kind snel op want vol is vol!  
Opgeven bij:  
Marianne Molière,  
Email: mmoliere7@hotmail .com 
Tel: 0650511317 
 

 

 
 

Cursus Ojee is Oke start in januari 
Buikpijn voor een toets op school, niet kunnen slapen voor 
een spannende wedstrijd? Gezonde spanning voor een flinke 
uitdaging is heel gezond, tenzij het je gaat blokkeren. Kin-
deren (vanaf 8  jaar) die hier wat hulp bij kunnen gebruiken 
zijn van harte welkom bij de cursus Ojee is Oke die begin ja-
nuari van start gaat op de zaterdagmiddag in Broek. Ze leren 
hoe ze meer controle krijgen over hun piekergedachten, hoe 
ze de baas zijn over dat gespannen gevoel en gaan vooral 
heel veel uitdagingen aanpakken. Meer informatie op 
www.worldatyourfeet.nl of bel Angela 06-51616234 
  

Greet Buster 
Sinds 1955 woonde Greet Buster met veel plezier aan de Pa-
rallelweg 21 in Broek in Waterland. Na een ongelukkige val in 
juni 2017 is ze opgenomen in verpleegtehuis Talma Hof in 
Emmeloord. 
Greet Buster voelt zich nog steeds betrokken bij Broek in Wa-
terland en is blij met een kaartje, telefoontje of bezoekje. 
Het nieuwe adres van Greet Buster is: Talma Hof, afdeling Ap-
pelgaard Rood, Genemuidenstraat 4, 8304 GC Emmeloord. 
Telefoonnummer van afdeling Appelgaard Rood: 
0527-725710. 
Woensdag 3 januari viert Greet haar 98e verjaardag, maar nu 
dan helaas niet meer in haar geliefde Broek in Waterland 
Met vriendelijke groet, 
Namens Greet, 
Wiebe en Carla Buster  
 

Kom ook zingen 
Zingen in een koor is geweldig: het maakt je vrolijk en ont-
spannen, je wordt opgenomen in een team, beleeft samen de 
muziek en hoort hoe de stemmen samen één geheel vormen.  
  
Vrijwel iedereen kan zingen! Ook zonder ervaring ben welkom 
je bij het Gemengd Koor Broek in Waterland. Kun je geen no-
ten lezen? Geen probleem. Onder leiding van Gerarda Bloem 
maken we in een ongedwongen sfeer mooie en afwisselende 
muziek, klassiek en ook wat lichter. Zingen in ons koor kan 
ook een kennismaking zijn met muziek waarvan je altijd dacht 
"dat is niets voor mij".  
  
Kom eens een avond langs, proef de sfeer en zing mee. Ieder-
een is welkom, maar vooral mannen worden met open armen 
ontvangen. Je kunt het vrijblijvend een maandlang proberen. 
Vanaf 17 januari beginnen we weer, dat is een goed moment 
om van start te gaan. De repetities zijn woensdag van 20.00 
tot 22.00 uur in de bibliotheek achter het Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Willem de Vries (020-403 3064), Wim 
Drijver (020-403 1201), Trudy Kunst (020-403 1647). Neem 
ook eens een kijkje op de website: broekerkoor.nl of mail naar 
zingen@broekerkoor.nl. 
 

Lezing Enneagram 
Lezing over het  'Enneagram' op dinsdag 6 februari 
2018. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 9 
menstypes onderscheidt. Je Enneagramtype is als het ware 
de ‘bril’ waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Ieder mens 
heeft 1 preferente bril. Na een korte introductie over het model 
worden de 9 types behandeld. Aanvang : 19.30 uur (kof-
fie/thee vanaf 19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: De Draai 
33, 1151 CD Broek in Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke 
contant te voldoen). Deelname dmv een email naar: wende-
line@de-bouter.nl.  
 

Oppassen 
Hallo ik ben Edi en ik ben 13 jaar. Ik wil graag oppassen. Ik 
heb zeker ervaring want ik ben een grote broer van drie kleine 
zusjes en pas al op bij andere mensen, Als U mensen kent die 
een oppas nodig hebben kunt U mij natuurlijk ook bellen.  Als 
U interesse hebt kunt U mij bellen: 0641131069 of mailen: 
ediboy752@gmail. 
 

Overleden 
Mevrouw A. Kesting-Schaafsma 
29/4/1927 geboren te Amsterdam 
9/1/2018 overleden te Monnickendam 
Zij heeft met veel plezier 57 jaar in de Cornelis Roelestraat ge-
woond. 
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