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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
1feb OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
2feb SRV Koersballen in Draai 33 
4feb Kinderconcert Kerk Zuiderwoude 
6feb Lezing Enneagram in Draai 33 
7feb Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
8feb OUD PAPIER SOOS noordzijde 
9feb SRV Sjoelen in Draai 33 
14feb start BLS/AED-cursus 
15feb OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
22feb OUD PAPIER SOOS noordzijde 
1mrt OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
7mrt Jaarvergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
7mrt start herhalingscursus AED burgers 
8mrt OUD PAPIER SOOS noordzijde 
10mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
11mrt start collecte Amnesty 
24mrt Rommelmarkt in de Broeker kerk 
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. 

 
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! 
Locatie: wijksteunpunt De Draai 33 
Iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur. 

 
Collectanten gezocht! 

De landelijke collecteweek van Amnesty in 2018 is van 11 tot 
en met 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Kinderconcert | Twitching Eye Trio 
Een percussiefeest voor alle kinderen in Waterland. Achim, 
Marijn en Jasper gebruiken alles om muziek mee te maken: 
elektronica, cajón, marimba of doodgewone voorwerpen. Wild, 
opzwepend, groovy, maar ook verstild. Inclusief een korte 
body-percussieworkshop. Reserveren via jeanneklein@pla-
net.nl. 
Kerk in Zuiderwoude | zondag 4 februari 2018 | 16:00-17:00 | 
€ 5 | www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
Het kinderconcert wordt gesponsord door Tandheelkundig 
Centrum Volendam. 
 

Lezing Enneagram 
Dinsdag 6 februari 2018. Het Enneagram is een persoonlijk-
heidsmodel 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 
worden de 9 types behandeld. Aanvang: 19.30 uur (koffie/thee 
vanaf 19.00), einde 22.30 uur. Locatie: De Draai 33, 1151 CD 
Broek in Waterland. Kosten: 20 Euro (ter plekke contant te vol-
doen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bou-
ter.nl.  
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 9 februari 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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Ringleiding Broekerkerk 
Goed nieuws voor mensen met een hoorapparaat: De kerk in 
Broek beschikt over een ringleiding, dus het volgen van lezin-
gen en voordrachten aldaar wordt een stuk aangenamer. 
 

6 minutenwaterland 
Nieuwe BLS/ AED cursus op 14 en 22 februari 2018 in Broek 
in Waterland 
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 mi-
nutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles.  
U leert hoe u: 
. een hartstilstand herkent 
. het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer contro-
leert 
. moet reanimeren 
. de AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet 
gebruiken 
Waarom een reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstil-
stand. Het gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp 
bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cru-
ciaal en kan een leven redden. Tijdens een reanimatiecursus 
leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op woensdag 14 fe-
bruari en op donderdag 22 februari 2018 om 19.30 uur in 
de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 40,00. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 
06- 53185923 
  
Herhalingscursus AED Burgers. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 
woensdag 7 en 28 maart 2018  om 19.30 uur in de brand-
weerkazerne 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 
 

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. 
 

Alles auf Deutsch 
Es geht wieder los : Konversation Deutsch ,  Start Dienstag 
13. Februar, 10.30 Uhr , in  De Draai, alle zwei Wochen bis  
Anfang Mei, wir reden über alles, was uns auf sozialem und 
kulturellem Gebiet interessiert ! 
Bij voldoende animo ook cursus voor beginners of individuele 
les, neem een proefles. 
info: Gabi Both  4033803/ 0636348793 of email 
Simon.gabi4@kpnmail.nl  

 
ROMMELMARKT in de KERK van Broek in Waterland 

zaterdag 24 maart 2018 van 09.00 tot 14.30 uur 
Wat er zoal te koop is? 
- Veel boeken, oude en recente, romans, kinderboeken en in-
formatie ;  
- tafels, stoelen,kasten en lampen 

 

 
 

- borden, kopjes en glazen; potten en pannen 
- vinyl, (langspeelplaten en singeltjes) en curiosa,  
kleding en tassen, kortom te veel om op te noemen. 
Heeft u niets nodig: de koffie staat klaar met cake en appel-
taart, of u kunt een gokje wagen bij het Rad van Avontuur en 
er is een loterij, met als hoofdprijs een bon voor het Pannen-
koekenhuis te Broek, allemaal ten bate van het mooie ge-
bouw.  
Gezelligheid is troef in de mooiste kerk van Waterland op het 
Kerkplein in Broek in Waterland. 
Het Onderhoudsfonds van dit multiculturele gebouw zal altijd 
nodig blijven om deze prachtige kerk in stand te houden. 
 
Van mei t/m september is de kerk open (op dinsdag t/m zater-
dag 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 kunt ook u bij-
dragen aan het onderhoud van dit unieke gebouw.  

Zaterdag 24 maart 2018 van 09.00 uur tot 14.30 uur 
 

Walking Football voor ouderen in Monnickendam 
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland organiseert elke 
dinsdag een walking football training voor ouderen (60+) in ge-
meente Waterland.  
Walking Football is een rustige vorm van voetbal, er mag niet 
worden gerend. De bal mag niet boven kniehoogte komen en 
er mogen geen slidings gemaakt worden. Hierdoor komt de 
nadruk te liggen op de tactiek/het spel en is het heel laag-
drempelig te beoefenen voor zowel mannen en vrouwen. De 
buurtsportcoach van Team Sportservice geeft de training bij 
VV Monnickendam elke dinsdag van  
10.00 -11.00 uur.  
Wij hebben een groep van 8 deelnemers en willen de groep 
graag uitbreiden. Naast de training is de derde helft ook zeer 
belangrijk. Daarom doen wij na afloop op eigen kosten een 
kopje koffie/thee in de kantine. De kosten voor de training zijn 
€5 per keer.  
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met Christopher Manuputty: cmanuputty@teamsportservice.nl. 
 

Muziekschool Waterland organiseert Popfabriek on the 
Road 

In samenwerking met het Klankbordfonds organiseert Muziek-
school Waterland “Popfabriek on the Road”, een rijdende pop-
school die naar de Waterlandse dorpen toekomt. Optreden in 
je eigen dorp met je eigen band onder leiding van een ervaren 
bandcoach!  
Spelen in een band 
Vanaf de eerste week van februari trekt deze popkaravaan 
door de dorpen Marken, Broek in Waterland, Monnickendam, 
Zuiderwoude en Ilpendam. De bus van “Popfabriek on the 
Road” rijdt van dorp naar dorp met de bandcoaches, de instru-
menten en de apparatuur. 11 weken lang wordt in een band 
gespeeld en toegewerkt naar een spetterend optreden. 
Voor iedereen 
Een unieke kans voor iedereen die het leuk vindt om samen 
muziek te maken. Met vrienden, buurtgenoten of familieleden. 
Iedereen vanaf 9 jaar kan meedoen, ook jongeren en volwas-
senen zijn van harte welkom. Deelnemers kunnen onder-
zoeken wat ze leuk vinden om te doen: drummen, gitaar spe-
len, zingen, keyboard spelen. Er is van alles mogelijk en erva-
ring is niet nodig. Het mag natuurlijk wel! 
Praktische informatie 
Kijk op de website van Muziekschool Waterland (www.muziek-
schoolwaterland.nl, tabblad cursussen) voor informatie over 
de data, tijdstippen en kosten. Of neem contact op via mail 
a.muller@muziekschoolwaterland.nl of telefoon 0299-427812. 
“Popfabriek on the Road” wordt mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente Waterland en het Bernhard Cultuurfonds. 
 

Spoelenrecorder 
Wie heeft in een vergeten hoekje een SPOELENRECOR-
DER  staan waar hij best afstand van wil doen. Ik ben in het 
bezit van heel veel banden die ik niet kan beluisteren . 
Neem aub even contact op met de drukker van dit blad. 
Mob.0612032845. 
Bvb. dank Kees Oud. Email: kees.oud@kpnplanet.nl 
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