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AGENDA 
Iedere eerste woensdag vd maand Dorpsraad 
18okt OUD PAPIER Noordzijde 
24okt Wandeling door A’dam Noord 
25okt OUD PAPIER Zuidzijde 
25okt filmavond in Karmac Bibliotheek Monnickendam 
26okt-30nov Locatietheater De Plomp Zuiderwoude 
1nov OUD PAPIER Noordzijde 
2nov Ouderendag 2018 
2nov Halloween kinderdisco in Het Broekerhuis 
8nov OUD PAPIER Zuidzijde 
10nov Pubquiz in het Broekerhuis 
15nov OUD PAPIER Noordzijde 
17nov OUD PAPIER Havenrakkers 
17nov inzameling voedselbank 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
24nov intocht Sinterklaas Havenrak 
30nov Sinterklaasfeest in het Broekerhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ge-
zellige bijeenkomst, een vergadering of lezing, het kan alle-
maal. 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 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 vd maand, € 10 pp. Wan-
neer u niet kunt even bellen: 0299 650480 

Digicafé 
Het digicafé is open op donderdag van 14:00 uur tot 16:00 uur 
met uw digi-apparaat . Wilt u anderen van dienst zijn, ook dan 
bent zeker welkom. 
 

Activiteiten 
Maandag: Damesbiljart 9:30-11:30 uur, Tot aan schoolvakan-
tie Gitaarles en Accordeonles. 
Dinsdag: Conversatieles Duits, gitaarles. 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers), 
Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluyters) 
Donderdag: Koffieochtend 10-12, 2de donderdag vd maan 
open lunch Wonen Plus, Digicafé, Pianoles, Huiswerkklas in-
burgeraars 15-16.30.( aanmelden via info@draai33.nl) 
Vrijdag: Bewegen voor ouderen 10.15 - 11 (olv Jannie de 
Klerk), Herenbiljart 13-17, Spelletjesmiddag 13.30-16, Filmhuis 
2de vrijdag vd maand vanaf 20 u. 

 
.  Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond v.d. maand v.a. 19.00 uur. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden/inlichtin-
gen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten. 

Samen Eten 
Iedere 4e dinsdag van de maand Samen Eten voor 55+. Op-
geven via telefoon 403 1513 of email l.dobber@planet.nl en 
wel t/m de vrijdag voorafgaand aan deze dinsdagen. 
Aanvang 17.30 uur, kosten € 10,00 p.p.  
 

Contributie Broeker Gemeenschap 
Binnenkort komt er weer iemand langs om contributie te innen 
voor de Broeker Gemeenschap. Van dit geld worden o.m. de 
kosten van het sinterklaasfeest en de cadeautjes betaald. 

 
Seniorenpost 

De Seniorenpost is voor iedereen te lezen/printen op de web-
site www.debroekergemeenschap.nl 

 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 26 oktober 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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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 

 
Verloren 

Woensdagmiddag 26 oktober is mijn dochter (Zara Copur) 
een mapje met al haar pasjes(ID, bank, OV chip,) verloren, op 
de route Keerngouw, Oosteinde naar de bushalte. 
Als iemand het gevonden heeft, zou diegene mij willen bellen 
(06- 54 96 73 98) of terugbrengen op het adres Keerngouw 
34? Heel hartelijk dank alvast. 
Met vriendelijke groet, Petra 

 
Spaanse les 

De Spaanse docente Rosana Navarro start in oktober met 
nieuwe groepen in Broek in Waterland, ook overdag, voor be-
ginners en gevorderden. Geen grammaticaregeltjes, wel veel 
plezier. Mail of bel voor informatie en aanmelding: 
spaans@rosananavarro.com of 06 22291103 

 
Atelierruimte gezocht 

Voor het maken van mijn keramiek zoek ik (ruim dertig jaar 
wonend in Broek) een atelierruimte te huur - of een andere 
ruimte die ik als atelier kan inrichten. Minimaal 30 vierkante 
meter; bij voorkeur in of rond Broek in Waterland. Ook voor 
het geven van cursussen en workshops. Kunt u me helpen? Ik 
zou er dankbaar voor zijn. Bel:06-48656046 of mail voor infor-
matie naar: anneke.j.mulder@gmail.com 

 

Zonnebloemloterij 
De trekking van de Zonnebloemloterij 2018 heeft 8 oktober 
plaats gevonden. Kijk op www.zonnebloem.nl/loterij of u in de 
prijzen bent gevallen. 
Hartelijk dank namens de Zonnebloem afd. Monnickendam 
e.o 
 

Opbrengst collecte Nierstichting 
De collecte voor de Nierstichting heeft onlangs plaatsgevon-
den. De opbrengst van deze collecte bedraagt          € 
1.392,00. Namens de Nierstichting bedank ik alle gulle gevers 
en uiteraard alle collectanten. Volgend jaar vindt deze collecte 
plaats van 15 tot en met 21 september. Ik ben nu alvast op 
zoek naar collectanten voor Broek in Waterland en Zuider-
woude. Dankbare groet, Winifred    wmiddelaar@ziggo.nl 
 

Collecte MS Fonds 
Voor de collecte van de MS Fonds ben ik nog op zoek naar 
collectanten. 
Het gaat vooral om de volgende straten in Broek Zuid : Hage-
weer, Heemsweer, Westweer Trambaan,Salonstraat en Rijtui-
genstraat. 
De collecte is van 19 tot en met 25 November 2018 
Voor meer informatie kijk op http://www.nationaalmsfonds.nl 
Ik ben te bereiken op mobielnr.0625097866  
Tineke Tuin 
 
Inzameling voor de voedselbank 
zaterdag 17 november 2018 
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 zoals pasta, rijst, de bijbeho-
rende sausen, blikken vlees of vis en potten groente zijn heel 
erg welkom, Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  dou-
chespullen 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 van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 

 

 
 

Kerkplein Waterland 
Wandeling door A’dam Noord op woensdag 24 oktober  
Voor de 4e keer organiseren wij namens Kerkplein Waterland 
een wandeling in Amsterdam. Deze keer door Amsterdam 
Noord, afstand ca. 10 km.  
De start van de wandeling is om 10.00 uur bij het VVV kantoor 
t/o het Centraal Station en het eindpunt Metro Station Noord. 
Onderweg drinken we koffie bij Café-Restaurant Stork en lun-
chen we bij het Leger des Heils aan de Rode Kruisstraat 22. 
De kosten van deze wandeling bedragen € 15,00 en dat is 
voor de gezamenlijke lunch. Het maximum aantal deelnemers 
is 35.  
Wandeling: woensdag 24 oktober. Aanmelden: vóór 20 okto-
ber bij Ed en Adrie Honingh telefoon 020-4033243 of via e-
mail: edenadrie@hetnet.nl 
 

Filmavond 
Afscheid van het boerenleven 
Jos de Putter filmde het laatste jaar van zijn ouders op hun 
boerderij in Zeeuws Vlaanderen. Hij legt met zijn camera acti-
viteiten vast die door hen al vele malen  zijn gedaan, maar nu 
voor het laatst worden gedaan. Er is geen opvolger. Deze do-
cumentaire won de Prijs van de Stad Utrecht op het Neder-
lands Film Festival. 
Donderdag 25 oktober, De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Kar-
mac, ’t Spil 19, Monnickendam! Ingang achter de bibliotheek, 
bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uit-
gang. 
 

Locatietheater De Plomp 
Locatietheater De Plomp speelt Deel II van Woudenbergs 
Ibsen-tweeluik: HEDDA  (vrij naar ‘Hedda Gabler’ van Henrik 
Ibsen) 
Speeldata, locatie & toegangsprijs: 
Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 26 oktober t/m 11 no-
vember 2018. Daarna: Vr 16 & zo 18 november  Do 22 & vr 
23 november  Do 29 & vr 30 november 2018. 
Om 18:30 verzamelen in het Dorpshuis van Zuiderwoude, Zui-
derwouder Dorpsstraat 39 
Aanvang souper 19:30  Aanvang voorstelling 20:30  Prijs 30€, 
inclusief souper en drankje 
Zowel het souper als de voorstelling zijn binnen! 
Reserveren: 06 2900 4685, theaterdeplomp@gmail.com of 
www.theaterdeplomp.nl/kaarten 
 

Fitness & pilates 
Voor de jeugd vanaf 13 jr. is er nu ook op woensdag 18.30 –
19.30 mogelijkheid op te fitnessen    
Voor volwassenen zijn er mogelijkheden overdag / ’s avonds 
en op zaterdagmorgen, tijden zie website 
Ook voor Perfect Pilates zijn er maandagavond en donder-
dagmorgen nog plekken vrij 
Kijk op www.robdebaat.nl ,mail naar info@robdebaat.nl of 
kom langs op Nieuwland 21 
 

PILATESPILATESPILATESPILATES 
Kom naar PILATES en zet het lichaam weer lekker in bewe-
ging. We werken aan een platte buik, een sterke rug en trai-
nen de core en andere spiergroepen. 
U wordt soepeler en sterker, door inspanning, stretch en ont-
spanning. Verbeter uw houding en voorkom blessures. 
Iedereen is welkom! Bel Carol 0611395952 of mail naar car-
olmoves@hotmail.nl 
 

WORKOUT op de Volgermeer 
Sporten met Cees is weer gestart met een FIT, FUN en RUN 
trainingen op donderdag avond om 19.30 uur. 
Deze dynamische training combineert uitdaging, competitie en 
fun en geeft je body een boost. Bel Cees, 06-54326944.  
 
Poweryoga en YIN-yoga in het Broekerhuis 
Vanaf 6 sep zijn er weer yogalessen onder begeleiding van 
Sylvia Welsing-Schaefer  Op donderdagavond van 19:45-
20:45 Poweryoga: beweging, kracht, balans, focus en ont-
spanning komen aan bod. Van 21:00-22:00 YIN yoga: vooral 
liggende houdingen, die langer worden aangehouden. Deze 
les heeft een stimulerend effect op bindweefsel, gewrichten, 
kraakbeen en stimuleert rust en herstel. Voor beide lessen is 
geen ervaring vereist. Je hoeft niet sterk en lenig te zijn, ieder-
een is welkom. Mail naar: sylschaefer@hotmail.com 
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