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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
14feb start BLS/AED-cursus 
15feb OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
22feb OUD PAPIER SOOS noordzijde 
22feb Filmavond Kerkplein Waterland, Bolder 
26feb zwemspektakel Sportfondsenbad Monnickendam 
27feb balsportspektakel Sporthal ’t Spil Monnickendam 
27feb rondleiding boerderij Willig, Katwoude 
1mrt OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
3mrt Jubileumuitvoering TV Uitdam in Zuiderwoude 
7mrt vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
7mrt start herhalingscursus AED burgers 
8mrt OUD PAPIER SOOS noordzijde 
10mrt Vrijwilligersdag Volgermeer 
10mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
11mrt start collecte Amnesty 
24mrt Rommelmarkt in de Broeker kerk 
4apr Jaarvergadering Dorpsraad in Brekerhuis 
24apr Jaarvergadering Broeker Gemeenschap 
 

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. 
 

Collectanten gezocht! 
De landelijke collecteweek van Amnesty in 2018 is van 11 t/m 
17 maart. We zoeken nog collectanten die mee willen helpen 
om deze collecte tot een succes te maken.  
Voelt u er wel iets voor, neem dan contact op met de collecte 
coördinator:  Willem de Vries, tel: 0653-160229 / 020-4033064 
of e-mail: wdevries.willem@gmail.com 

 
Inschrijving De Havenrakkers 

Alle kinderen die in het schooljaar 2018/2019 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015) kunnen inge-
schreven worden aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2017 te ko-
men doen. 
Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl  
of bellen naar  De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers) & 
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 
 

Jaarvergadering Dorpsraad 
De jaarvergadering van de Dorpsraad Broek in Waterland is 
verplaatst naar 4 april. Op 7 maart is wel een reguliere verga-
dering. 
 

Organisatoren kunstroute gezocht 
De afgelopen jaren hebben we met veel plezier de kunstroute 
in Broek in Waterland georganiseerd. De laatste editie was 
een groot succes. Helaas lukt het niet om dit nogmaals te 
doen. We zijn dus op zoek naar een paar mensen die dit vanaf 
dit jaar willen gaan oppakken. Zodat de tweejaarlijkse kunst-
route van Broek ook dit jaar door gaat. 
Wie wil het organisatiestokje van ons overnemen? Planning is 
dat er rond hemelvaart 2018 weer een route is. 
Met vriendelijke groet  
Judith, Tessa en Remon 
Voor meer info: info@remondejong.com 
 

Theetuin en theeschenkerij ‘t Einde 
Wij zijn op zoek naar een leuke jongen of leuk meisje die ons 
wil komen assisteren in de spoelkeuken. Informatie  
020-4031111 Theetuin en Theeschenkerij ‘t Einde  
Dorpsstraat 78 1153 PG Zuiderwoude 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 2 maart 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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Voetreflexmassage 

Heeft u gebrek aan zonlicht en warmte, genoeg van de grijze luchten 
en kijkt u uit naar de voorjaarszon?  Neem dan regelmatig een ont-
spannende voetreflexmassage om uw lichaam de winter door te lood-
sen. Voetreflextherapie ondersteunt bij winterdepressie, somberheid, 
artrose, stijfheid, buikklachten, hoofdpijn, stress, spier- en gewrichts-
problemen, fibromyalgie en vele andere klachten. Het is een onder-
houd voor uw lichaam, en stimuleert het zelfgenezend vermogen van 
uw lichaam. Voetreflextherapie stimuleert uw doorbloeding, verhoogt 
uw energieniveau en verbetert uw weerstand. Nu met moksa lamp! 
Aarzel niet en bel snel voor een afspraak. Carol 0611395952 
 

Freerunnen in Broek! 

Altijd al willen doen maar nooit echt gedurfd om je skills te showen? 
Dan kan je nu echt laten zien aan je vrienden hoe snel je bent en hoe 
hoog jij over obstakels kunt jumpen. 
Kom nu Freerunnen bij Sparta en leer de tricks en moves die je nog 
niet kende. Freerunnen bij Sparta is veilig en je technische vaardig-
heden worden goed aangeleerd zodat jij op de juiste manier kan af-
zetten, vliegen en landen bij het springen.  
De trainingen voor tieners starten vanaf het voorjaar op de vrijdag 
van 17:30 tot 18:30 uur. Schrijf je nu alvast in via info@sparta-
broekinwaterland.nl. 
 

Filmavond: Keuze tussen hart en hoofd 

Tom Sherbourne is een oorlogsveteraan en zoekt rust. Hij vindt een 
baan als vuurtorenwachter op een eiland. Hij en zijn vrouw Isabel wil-
len al jaren graag een kind, maar helaas. Op een dag vinden ze een 
aangespoelde roeiboot met een dode man en een baby erin. Ze be-
sluiten het kind als hun dochter op te voeden. Ondertussen is de 
moeder Hannah  wanhopig op zoek naar haar kind. Een warme ont-
roerende film over menselijke keuzes en morele dilemma’s. Naar een 
boek van M.L. Stedman. 
Donderdag 22 februari, aanvang 20.00 uur 

De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 

De boer, de dieren en de zorg voor de aarde 

Liefde voor je dieren, economisch rendement, belasting van het mi-
lieu. Nu ecologisch de touwtjes moeten worden aangehaald en de 
uitstoot van CO2 teruggedrongen, wijst Nederland naar de boeren. 
Van wie menigeen het met de regels niet al te nauw lijkt te nemen. Is 
‘biologisch’ het toverwoord voor de toekomst? Alle reden voor een 
gesprek van burgers en buitenlui met de boer(in): Wat drijft hem / 
haar? Wat zijn in het werk de teleurstellingen en wat geeft inspiratie 
en vreugde? Enzovoort?  
We zijn te gast bij Peter en Bertine Willig, op hun melkveebedrijf te 
Katwoude. Zij houden een inleiding en geven een rondleiding. En we 
gaan met hen in gesprek over bovengenoemde zaken en de vragen 
die bij ons leven.  
Dinsdag 27 februari, aanvang 20.30 uur. Ontvangst vanaf 20.00 

uur.  
Melkveebedrijf Willig, Hoogedijk 58, Katwoude (niet ver van de molen 
van Volendam)  
Toegang gratis, collectebus bij uitgang. 
 

Nieuw private personal training studio!! 

In Broek in Waterland trainen voor een fit en gezonder lichaam met 
professionele begeleiding. 
Leer hoe je moet trainen en krijg extra hulp met voeding. 
1op1 training of in Small group. 
Lets go, Maak een geheel vrijblijvende intake met de juiste begelei-
ding werken we naar je doelstelling toe 
Niels Tessel Personal Training 
Bel of mail gerust: 
06-27225419 - info@ntesselpt.nl – www.ntesselpt.nl 
 

6 minutenwaterland 

Herhalingscursus AED Burgers. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op woensdag 7 
en 28 maart 2018  om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek 
in Waterland. 

De kosten bedragen € 20,00 
Aanmelden kan via de mail: 6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel.  
06-53185923 
 

Vrijwilligersdag Volgermeer 10 maart 2018 

Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de twaalfde vrijwilligersdag Volger-
meer. De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen op 
Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in Waterland). 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Aanmelden graag door een mail 
te sturen naar info@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rommelmarkt in de kerk van Broek in Waterland 
zaterdag 24 maart 2018 van 09.00 tot 14.30 uur 

Boeken, tafels, stoelen, kasten en lampen, borden, kopjes en glazen; 
potten en pannen, vinyl, (elpees en singeltjes) en curiosa, kleding en 
tassen, etc. te koop! 
Heeft u niets nodig: koffie, cake en appeltaart staan klaar, u kunt een 
gokje wagen bij het Rad van Avontuur en er is een loterij, met als 
hoofdprijs een bon voor het Pannenkoekenhuis te Broek, allemaal 
ten bate van de kerk. Gezelligheid is troef in de mooiste kerk van Wa-
terland. 
Van mei t/m september is de kerk open (op dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 - 16.00 uur en zondag en maandag van 13.00 – 16.00 uur) en 
kunt u met eigen ogen aanschouwen hoe mooi de kerk is.  
Door iets te besteden op de rommelmarkt draagt u bij aan het onder-
houd van dit unieke gebouw.  
 

Project Voorleesexperts in de Gemeente Waterland 

SCC de Bolder en Karmac Bibliotheek zijn twee jaar geleden gestart 
met het project Voorleesexperts, bedoeld om kinderen plezier te laten 
krijgen in het lezen en de taalontwikkeling te stimuleren bij gezinnen 
met  kinderen van 1 t/m 12 jaar met een taalachterstand in de ge-
meente Waterland. 
Er wordt minimaal  tien weken voorgelezen. De voorleesvrijwilliger 
laat de ouders en kinderen langzaam wennen aan het interactief 
voorlezen. Ouders kunnen zelf het voorleesritueel in hun eigen taal 
voortzetten. De kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om ge-
bruik te maken van de bibliotheek 
- Wilt u als voorleesexpert aan de slag? 
-  Kent u kinderen die baat hebben bij een voorleesexpert? 
- Wilt u gebruik maken van het project Voorleesexperts Waterland? 
Neem contact op met Angela Kroon: 
Email: info@debolder.com 
Tel: 0299-650560 
www.debolder.com 
 

Voorjaarsvakantie sportspektakels 
Zwemspektakel op maandag 26 februari van 13:00-15:00. 

Alle kinderen met minimaal A diploma zijn uitgenodigd om voor € 
3,50 deel te nemen aan dit zwemspektakel. De badmeesters en de 
buurtsportcoach van Team Sportservice Zaanstreek-Waterland bun-
delen hun krachten om de kinderen uitdagende wateractiviteiten aan 
te bieden. Om 12:45 uur gaat de deur open en om 13:15 uur starten 
we met de uitleg van de spellen (waterpolo, vlottenrace, zwemwed-
strijdjes of de snelste tijd op de loopmat). Aan het eind van de mid-
dag is er nog ruimte om vrij te zwemmen. Geef je tijdig op! Maximaal 
80 kinderen  
Balportspektakel dinsdag 27 februari van 11:00-13:00 in sporthal ’t 

Spil, Monnickendam. The Monks, VVM’63 en Handbalvereniging 
Monnickendam bieden een clinic basketbal, volleybal en handbal 
aan. Deelname: € 2 
Schrijf je in door een e-mail te sturen met naam, leeftijd en de activi-
teit(en) naar cmanuputty@teamsportservice.nl  
 
 

Toneelvereniging Uitdam bestaat 60 jaar 

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de toneelvereniging "Uitdam" is op-
gericht door de vrouw van de toenmalige schoolmeester van Uitdam, 
mevrouw de Winter.  
De toneeluitvoeringen, altijd zo'n beetje medio maart, waren vroeger 
in het plaatselijke café van Uitdam, dat later de naam "De Scheeps-
kameel" kreeg. Maar vanaf begin deze eeuw worden de uitvoeringen 
altijd gegeven in het dorpshuis van Zuiderwoude. De spelers van de 
toneelvereniging zijn meest Uitdammers, of mensen die daar ge-
woond hebben, of daar nog familie hebben. Ook de regie, en het kap- 
en grimewerk wordt door Uitdammers verzorgd. 
In het zestig jarig bestaan is een enkel serieus toneelstuk op de plan-
ken gebracht, maar doorgaans waren het kluchten en blijspelen. Ple-
zier beleven aan het repeteren en als climax een avond het publiek 
laten lachen, dat is de doelstelling. Zo ook dit jaar met de voorstelling 
met de toepasselijke naam: "Een Groots Jubileum". 
De uitvoering, waar dit jaar een extra feestelijk tintje aan wordt gege-
ven, is op zaterdagavond 3 maart in het Dorpshuis van Zuiderwoude, 
aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 
Toegangskaarten á € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Huiberdina Schouten 
(telefoon 020-4031835, e-mail j.h.schouten@hetnet.nl) en, als er 
kaarten genoeg over zijn, aan de deur van het dorpshuis. 
 

Samen eten 
Het maandelijkse Samen eten voor 55+ ers in Het Broeker Huis is 
steeds op de 4e dinsdag van de maand. De komende data zijn 27 fe-
bruari, 27 maart en 24 april a.s. 
Opgeven kunt u tot en met vrijdag daarvoor bij Lies Dobber (tel.403 
1513 of l.dobber@planet.nl) of Liesbeth Pronk (tel.06-49818383 of 
Pronk126@planet.nl). 
De zaak gaat open om 17.30 uur;kosten € 10,00 p.p. 
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