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AGENDA 

10apr-15apr collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 
13apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
13apr Wonen Plus maaltijd 
16apr Paasontbijt Zuiderwoude 8.45 uur 
t/m 9 mei Moederdagactie World Servants 
18apr Vrouwen van Nu in Het hart van Katwoude 
18april Film Zuiderwoude 
20apr OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22apr OUD PAPIER Havenrakkers 
23apr Diner Chantant: Broekerkoor  
27apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
3mei Dorpsraad  
4mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
6mei Inzameling voor de voedselbank 
11mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11mei Wonen Plus maaltijd 
12mei Film 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 
Donderdag van 13.00 – 16.00 uur op afspraak. U kunt telefo-
nisch 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 di-
rect 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. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g.  
06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten! 
 

Stap in het warmste theaterbad van Nederland 
Op de 4e editie van het Broeker Huiskamerfestival. 
Op 19 & 20 mei 2017 staat ons pittoreske dorp voor de 4e 
keer volledig in het teken van theater. In de breedste zin van 
het woord. Van brassband tot ingetogen liedjes, van in-je-
broek-piesen-van-lachen tot traantje-wegpinken-van-ontroe-
ring. Het overkomt je allemaal in het warmste theaterbad van 
Nederland. Vanaf de Grand Opening op vrijdag tot de laatste 
dansnoten op zaterdag. 
Kaartverkoop start 13 april a.s. via neeltjepater.nl of bij Eetwin-
kel Jesse en Pels. 
 

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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Verloren 
Op 4 april ben ik tijdens fietstocht vanuit Broek zuid naar Mon-
nickendam via zuiderwoude mijn autosleutel (toyota) en huis-
sleutel samen met een sleutelhanger haak voor broekriem, 
aan een ring verloren. Wilt u het mij melden wanneer u het ge-
vonden heeft? 0613282362, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Gevonden 
Zondag 26 maart: Sleutel aan hanger met rood etuitje en 
daarin 50 ct, tel. 403 1837 

 

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 jubileumviering gaat op 23 april van start met een 'Diner 
Chantant', waarbij het publiek kan genieten van mooie muziek 
en een stijlvol driegangendiner. 
 
 
 

 
 

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 

 
Yin Yoga 

Vanaf 5 april geeft Miriam Evers iedere woensdagochtend tus-
sen 9.15 en 10.15 uur Yin Yoga. Dit is 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.  
 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 22 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 
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Dorpsgenote Marieke Kuen uit Broek in Waterland zorgt voor 
de catering, en dat belooft een heerlijk driegangendiner aan 
feestelijk gedekte 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 ju-
bileumconcert 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 Ge-
mengd Koor Broek in Waterland; met vermelding van uw 
adres op de overschrijving, 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). 

 

Moederdagactie World Servants Monnickendam 
World Servants Monnickendam verkoopt stekpetunia’s (surfi-
nia’s) voor €5,- per stuk. De petunia’s zitten in een hangpot. U 
kunt kiezen uit de volgende kleuren: wit, roze, rood en paars.  
Bestellen is mogelijk t/m dinsdag 9 mei via onze website, via 
geef.ws/moederdagplanten of via ons mailadres worldser-
vants_monnickendam@outlook.com.  
De planten kunnen afgehaald worden op zaterdag 13 mei tus-
sen 10.00 en 13.00 uur bij de Opstandingskerk, Graaf Willem-
laan 1 te Monnickendam. Er is ook gelegenheid om planten te 
kopen wanneer u niet heeft besteld. Maar wanneer u bestelt, 
bent u er zeker van dat de gewenste kleuren voor u klaar 
staan. 
 

Film in Zuiderwoude 
Afgelopen zomer kwam deze verfilming van het boek van Jan 
Siebelink in de bioscoop. We wilden er toen met een groepje 
heen, maar helaas was het aantal voorstellingen nogal be-
perkt en is het toen niet gelukt.  
Op 18 april kijken we de film alsnog in de kerk van Zuider-
woude.  We volgen tuinder Hans Sievez in zijn geloofsontwik-
keling. Steeds meer komt hij onder de invloed van evangelist 
Jozef Mieras, en steeds verder raakt hij verwijderd van zijn 
vrouw Margje, zijn gezin en zichzelf. Calvinisme op zijn 
zwartst in een verfilming van een aangrijpend boek. 
We beginnen om 19:30 uur met de film, en voor wie dat wil is 
er na afloop gelegenheid om nog even na te praten. 
 Dinsdag 18 april 
Kerk, Zuiderwouder Dorpsstraat 1,  
Zuiderwoude.  
Aanvang 19.30 uur.  
Toegang is vrij, collectebus bij de uitgang. 
 

 Wandelactiviteit in Edam 
In beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor 
mensen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zit-
ten, is Sportservice Zaanstreek-Waterland i.s.m. atletiekvere-
niging Edam nieuwe wandelactiviteit gestart. Deze vindt elke 
tweede maandag van de maand plaats en is kosteloos. 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 wor-
den gehouden van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinder-
hulp 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 bedrag ad. € 1.821,00 opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank. Ook in het bijzonder onze collectanten. 
 

Accordeonklanken 
Het accordeonensemble van Asaneo verzorgt een kerkcon-
certje in  Monnickendam op 11 juni in de Doopsgezinde Ver-
maning, Weezenland 15. 
 

 
 
 
Kosten: € 3,00. De aanvang van dit concerten is om 15:00 uur 
en verwacht wordt dat het rond 16:45 uur is afgelopen. 

 
Kerk Open 2017 

Kerk Open is de activiteit gericht op het ontvangen van toeris-
ten in de Broeker Kerk gedurende de zomerperiode. Gasten 
worden vriendelijk ontvangen door vrijwilligers en door de ver-
koop van boeken worden fondsen gegenereerd die bijdragen 
aan het onderhoud en in stand houden van het prachtige kerk-
gebouw. 
Het seizoen voor Kerk Open 2017 loopt van 27 april (Ko-
ningsdag) 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 zou-
den vinden om gedurende de zomermaanden een dagdeel 
(van 10 tot 13 uur of van 13 tot 16 uur) in de kerk te zitten.  Ie-
dereen 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 ge-
boden om in die sfeer drie uur door te brengen!!!  
Aanmelden kan bij Annet Nielsen: a.nielsenschou-
ten@gmail.com 
Namens Kerk Open: Marion Spaans, Kees Oud en Annet 
Nielsen 
 

De wijkverpleegkundige informeert… 
De veranderingen in de zorg zijn een hot item geweest de af-
gelopen tijd. Opnames in een verzorgingshuis hebben stren-
gere eisen gekregen, thuiszorg wordt vaker en op een andere 
manier ingezet en men blijft langer thuis wonen. De wens  om 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is sterk. Wij kunnen 
met ons werk deze wens ondersteunen. De wijkverpleegkundi-
gen hebben de afgelopen jaren veel aandacht gelegd op het 
preventief informeren. Er is een vaste informatierubriek in 
Prettig Weekend, er is een Facebookpagina Zorg voor Wa-
terland met allerlei, er wordt veel samengewerkt met organi-
saties uit de sectoren Wonen en Welzijn en ook zelf organise-
ren de wijkverpleegkundigen met enige regelmaat informatie-
bijeenkomsten in Ilpendam, Broek in Waterland, Marken en 
Monnickendam over waar men welke zorg kan aanvragen. 
Ook dit jaar informeren de wijkverpleegkundigen van Water-
land u weer – tijdens de eerste ronde gaat het over (begin-
nende) dementie! Hoe herken ik het? En wat kan ik dan 
doen? Dus zowel voor u zelf als voor de partner of familiele-
den die hiermee te maken kunnen krijgen. Wij nodigen u van 
harte uit  om langs te komen op een van de onderstaande in-
formatieve bijeenkomsten – wie weet herkent u een van de 
signalen? Uiteraard staat de koffie, thee en gebak wederom 
klaar op:  
Donderdag 13 april – van 15.00 tot 16.00 uur – bibliotheek 
Ilpendam 
Woensdag 26 april – van 15.00 tot 16.00 uur – bibliotheek 
Broek in Waterland  
Maandag 1 mei – van 11.00 tot 12.00 uur – bibliotheek 
Monnickendam 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 6 mei 2017 In de kerk van Broek in Waterland. 
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 Voed-
selbank 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 
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