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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
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 oecumenische viering in Broeker kerk 
11mrt start collecte Amnesty 
15mrt OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
23mrt Bingo Dorpshuis Zuiderwoude 
24mrt Rommelmarkt in de Broeker kerk 
25mrt Palmpasenfeest in Broeker kerk 
31mrt uiterste inschrijfdatum Havenrakkers 
4apr Jaarvergadering Dorpsraad in Brekerhuis 
24apr Jaarvergadering Broeker Gemeenschap 
 

Evean wijkverpleging 

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch een af-
spraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een mail aan: vv_mon-
nickendam@evean.nl 
 

Buurtzorg 

Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleegkundige 
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. Aanmelden en 
inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 06 
22380982 Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advo-
caten. 
 

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 iets voor, neem dan contact op met de collecte coördinator: 
Willem de Vries, tel: 0653-160229 / 020-4033064 of e-mail: wde-
vries.willem@gmail.com 

 
Inschrijving De Havenrakkers 

Alle kinderen die in het schooljaar 2018/2019 vier jaar worden (gebo-
ren tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015) kunnen ingeschreven worden 
aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2017 te komen 
doen. 

Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl  
of bellen naar  De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 

 
Gevonden op straat 

zilveren hangertje, is wel beschadigd, 
misschien toch dierbaar, bellen naar 06 5461 3409 

 
Jaarvergadering Dorpsraad 

De jaarvergadering van de Dorpsraad Broek in Waterland is ver-
plaatst naar 4 april. Op 7 maart is wel een reguliere vergadering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks organise-
ren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan thuis beschikbaar, 
kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of een feestje het kan alle-
maal. Op onze website kunt u beschikbaarheid en de bescheiden ta-
rieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lek-
ker 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) & Broeker-

havenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluiters) 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreekuur en 

1x per maand open lunchtafel, huiswerkklas inburgeraars 14-16 
Vrijdag: bewegen voor ouderen 10-10.45 (olv Jannie de Klerk), he-

renbiljart 13-17 en spelletjesmiddag va 13.30, 1x per maand filmhuis 

 
Organisatoren kunstroute gezocht 

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier de kunstroute in 
Broek in Waterland georganiseerd. Helaas lukt het niet om dit nog-
maals 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 
 

60 jaar toneelvereniging Uitdam 
Zaterdagavond 3 maart:  Een Groots Jubileum, een feestelijke uit-

voering 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 

 
Yoga voor kinderen (8+) 

Iedere zaterdagavond verzorg ik yogalessen in Broek. In een klein 
groepje werken we aan een sterk en soepel lichaam, ontspanning, 
concentratie en… wijsheid. Na afloop is er thee en gaan we lekker te-
kenen. Er is nog plek voor een paar kinderen.  Een proefles is gratis. 
Daarna 12 lessen (1,5 uur) voor 100 euro. Meer informatie op 
www.worldatyourfeet.nl of bel Angela (06-51616234) 
 

6 minutenwaterland 
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. Kosten: € 20,00 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 9 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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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  
 

Oecumenische viering in de Broeker Kerk 
zondag 11 maart 2018, om 10.00 uur 

Voorganger in deze oecumenische viering is Marja van Gaalen, pas-
toraal werker uit Ilpendam.  
De muzikale bijdrage wordt verzorgd door het R.K. koor St. Caecilia 
uit Monnickendam, o.l.v. Gerarda Bloem. 
Het thema van  deze viering: Wij blijven het verhaal vertellen. 
Op zondag 11 maart a.s.  om 10.00  bent U hartelijk welkom, om ver-
halen te horen, zodat we ze later weer door kunnen vertellen. 
Na afloop spreken we elkaar bij een kopje koffie/thee. 
Raad van Kerken Broek in Waterland 

 
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. Door iets te besteden op de rommelmarkt draagt u bij aan 
het onderhoud van dit unieke gebouw.  
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.  
 

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., waarna ouders zelf het voorleesritueel in 
hun eigen taal kunnen voortzetten. De kinderen en hun ouders wor-
den gestimuleerd om gebruik 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 
 

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 
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. 
 

Ohmpunctuur zaterdag 24 maart van 12:00 tot 16:00 

Op deze gratis introductiedag maak je kennis maken met ohmpunc-
tuur en leer je wat resonantie voor je kan betekenen. Je maakt kennis 
met de werking van stemvorken en klankschalen volgens de me-
thode van Peter Gouw. Wat is energetische vervuiling, hoe voelt het 
om weer te stromen en te kunnen ontladen waardoor je je minder 
vermoeid voelt. Van de laagste aardse klank tot de hemelse kristal-
klank kun je horen en voelen hoe het met jou resoneert. 
Waar: Binnenweeren 2 Broek in Waterland 
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de ruimte via: 
ilonka.van.gog@gmail.com   
Je kunt je ook nog aanmelden voor de klankmeditatie 2 keer in de 
maand. Voor meer informatie kijk op www.loveinsound.com  
 

Palmpasenfeest in Broek in Waterland 
Zondag 25 maart 2018 om 16.00 uur in de Broekerkerk 
Op zondag 25 maart 2018, om 16.00 uur vieren wij samen met de 

kinderen van Broek in Waterland en omgeving het Palmpasenfeest. 
De deuren van de kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar 
met hun ouders, verzorgers, familieleden en iedereen die het leuk 
vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
 
 
 

 
 
Een aantal kinderen zal een toneelstukje opvoeren over Palmpasen 
en natuurlijk worden er veel liedjes gezongen. Ook gaan we samen 
met de kinderen een palmpasenstok maken. 
Het is altijd een feestelijke middag met veel kinderen. Wij nodigen ie-
dereen hierbij van harte uit om dit palmpasenfeest  voor de kinderen 
samen met ons te vieren.  
Bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten. 
Tatia Englebert, Annet Nielsen 
 
Slowwww… in Broek in Waterland: yin yoga, stoelmassages en 

shiatsu 

Tijd voor jezelf? Kom tot rust tijdens de rustige yin yogalessen, stoel-
massages of shiatsubehandelingen die ik geef in Broek in Waterland. 
De yogalessen zijn iedere woensdagochtend (9.00-10.15) en -avond 
(20.00-21.15) in De Draai 33. Je kan ook kiezen voor een combinatie 
van een behandeling + aantal yogalessen of een stoelmassage-strip-
penkaarten (ideaal voor mensen die thuis werken!). Bekijk de moge-
lijkheden op www.slowww.nl of neem contact op met Miriam Evers: 
06-21275585/ miriam@slowww.nl.  
Wil je een week ontspannen in Frankrijk met yoga, massage en nog 
veel meer? Er zijn nog een paar plekjes voor de yogavakantie die ik 
organiseer van 19 t/m 26 mei!  
 

85 Havenrakkertjes op de Coolste Baan van Nederland: 
Op donderdag 22 februari 2018 hebben 85 kinderen uit de 3 hoogste 
groepen van de basisschool de Havenrakkers uit Broek in Waterland, 
geschaatst in het Olympisch Stadion in Amsterdam. (tijdelijk omge-
doopt tot de “Coolste Baan van Nederland”). Prachtig schaatsweer 
hielp bij het welslagen van dit evenement. 
De kinderen begonnen met schaatsles van (ervaren) schaatstrainers 
en -trainsters. Ook kon er vrij geschaatst worden. De kinderen waren 
in alle drukte goed te herkennen, omdat Hoekstra & van Eck hagel-
nieuwe geel/groene hesjes beschikbaar had gesteld. 
Dit evenement is mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Haven-
rakkers en de ijsclub Broek in Waterland. 
Met twee bussen zijn de kinderen naar de Coolste Baan gebracht; 
rond het middaguur was iedereen moe maar tevreden weer in Broek. 
85 kinderen en 10 trainers/trainsters hebben een zeer aangename en 
sportieve schaatsochtend gehad.  
“Laat het natuurijs maar komen”, riep iedereen in koor. 
 

Ouderen Vakantieclub Broek in Waterland 2018  

Dit jaar gaan we weer, zoals ieder jaar, met de Ouderen Vakantie 
Club op reis, naar Millingen a/d Rijn, daar vind u het familiehotel Mil-
lings Centrum in de Gelderse Poort, een mooi hotel, prima kamers 
met douche en toilet. Volpension en excursies per bus inbegrepen. 
Koffie of thee zijn in de ochtend en avond gratis, verder een gratis 
drankje bij het eten. 
Deze 8 daagse vakantieweek vindt plaats van vrijdag 3 augustus t/m 
vrijdag 10 augustus. Vervoer heen en terug per bus is bij de reis in-
begrepen. De prijs voor deze week is €555,- p.p. 1p.kamer € 60,- ex-
tra. 
Indien u belangstelling voor deze reis heeft, voor verdere gegevens 
kunt u terecht bij het bestuur van de Ouderen Vakantie Club. 
 

Bingo 
Op vrijdag 23 maart  organiseert de Fanfare Zuiderwoude een 
BINGO avond. Aanvang: 20.00 uur Dorpshuis Zuiderwoude. 

Mooie prijzen te winnen en tussen iedere bingoronde is er het rad, 
waar u mooie prijzen mee kan winnen. 
Dit jaar zijn er ook weer gesponsorde prijzen te winnen zoals mooie 
waarde/tegoedbonnen. 
Er is ook een verrassingselement, u maakt meer kans op een prijs!! 
Komt allen!! Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar  
ellyhopman@hotmail.com 
 

Aanmelden Kunstroute Broek in Waterland 2018 

Dit jaar willen we op 16 en 17 juni een mooie en gezellige kunstroute 
organiseren. 
Wil je exposeren maar heb je nog niet eerder meegedaan aan dit 2 
jaarlijks evenement in Broek geef je dan nu op. We zijn op zoek naar 
schilders, fotografen, keramisten, beeldhouwers en multimedia men-
sen. Maar ook  performance art en muziek willen we dit jaar meer be-
trekken in de route.  
Inschrijfkosten zijn dit jaar € 50 per deelnemer. Hiervan kunnen wij de 
voorbereiding en het drukwerk bekostigen. Ook verwachten we wat 
hand- en spandiensten van de deelnemers bij de voorbereidingen 
van de route. 
Tijdens de Kunstroute Broek in Waterland willen we ook graag kin-
deren betrekken bij de kunst. Dit gaan we net als de vorige keer doen 
door een kunst- speur-en knutseltocht uit te zetten. Als je je opgeeft 
voor de kunstroute, geef dan graag aan of je hieraan mee wilt doen. 
Voor alle Broekers die hun schuur, tuin, huiskamer of zolder ter be-
schikking willen stellen voor een expoplek, mail je gegevens en we 
nemen zo snel mogelijk contact met je op. We zijn nog op zoek naar 
gastlocaties! 
Mail voor meer info of om je aan te melden voor 10 maart wat beeld-
materiaal, een kort stukje tekst en je websiteadres naar : an-
neke.j.mulder@gmail.com 
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