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AGENDA 
12-17nov collecte NSGK 
14nov Kinderkookcafé in het Broekerhuis 
15nov OUD PAPIER Noordzijde 
17nov OUD PAPIER Havenrakkers 
17nov inzameling voedselbank 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
18nov accordeonensemble Asaneo kerk Zuiderwoude 
19-25nov collecte MS Fonds 
21nov Jaarvergadering IJsclub 
22nov OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
24nov intocht Sinterklaas Havenrak 
24nov inleveren Schoenmaatjes 
24nov creatieve herfstmarkt Dorpshuis Zuiderwoude 
27nov Samen eten 
28nov knutselen in de bieb 
28nov Kinderkookcafé in het Broekerhuis 
29nov OUD PAPIER Soos Noordzijde 
29nov film in bieb Monnickendam 
29nov Schoen zetten in het Broekerhuis 
30nov Sinterklaasfeest in het Broekerhuis 
12dec Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
12dec Kinderkookcafé in het Broekerhuis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 
12 vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvin-
den???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer 
ruimte nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
 

 
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 

 
Seniorenpost 

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

 
  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. 
 

Reumafonds 
Sinds vele jaren organiseren de dames Kingma en Valk de in-
zameling van het Reumafonds in Uitdam, Zuiderwoude en 
Broek in Waterland. Volgend jaar is de collecteweek van 18 
t/m 23 maart. Wij roepen vrijwilligers op om deze taak van ons 
over te nemen. Het is mooi werk voor een prachtig fonds. 
Voor informatie Tiny Valk 0204031724 
 

Sint en Piet bij u thuis? 
Dat kan op zaterdag 1 en zondag 2 december. 
voor info. mbeets@xs4all.nl of 0629028775 
 

Samen eten 
Het samen eten is weer op dinsdag 27 november a.s. Opge-
ven of afmelden kan tot vrijdag 23 november bij Lies Dobber, 
(Tel. 403 1513 of l.dobber@planet.nl ) 
Kosten € 10,00 p.p.  Aanvang 17.30 uur. 
I.v.m. de Kerstmis zal het in december op 18 december wor-
den gehouden. 

 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 23 november 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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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Collecte MS Fonds 
De collecte is van 19 tot en met 25 November 2018. 

 
Inzameling voor de voedselbank 

zaterdag 17 november 2018  
in de kerk van Broek in Waterland, 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, soep, 
koffie, thee, koek, douchespullen, tandpasta. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking en gulle gaven! Wilt u de voedsel-
bank 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. 
 

Jaarvergadering IJsclub 
21 november aanvang 20:00 in het Broekerhuis.is de jaarver-
gadering van de IJsclub Broek in Waterland. Aftredend zijn de 
voorzitter Tjerk Doornenbal en bestuurslid Louis de Wit. Kan-
didaten kunnen zich melden bij Margriet Buurs. 
Agenda staat op de website www:IJsclubbroekinwaterland. 

 
Wie volleybalt er met ons mee? 

Wij doen het voor ons plezier en de ontspanning: gewoon lek-
ker een bal over het net slaan. De informele Broeker volley-
balclub bestaat al veertig jaar uit nieuwe en oude Broekers 
(vrouw/man) van jong tot oud. We doen het vrijdagavond in de 
gymzaal van de Havenrakkers, van 20.00 tot 21.30 uur. En we 
zoeken altijd mensen vanaf 16 jaar (m/v). De eerste twee keer 
vrijblijvend kennismaken. Voor meer informatie of aanmelding: 
Ferry den Os, telefoon 06-22223842 of mail naar: ferryde-
nos@gmail.com 

 
Schoenmaatjes 

Met Schoenmaatjes van Edukans vullen kinderen in Neder-
land een zelf versierde schoenendoos met schoolspullen, toi-
letartikelen en speelgoed voor leeftijdgenootjes in arme lan-
den. Zo laat je weten dat je aan een kind ver weg denkt. 
Met dit project kunnen kinderen iets concreets doen voor 
kansarme kinderen wereldwijd. 
De schoenendozen gaan naar kinderen in Albanië, Moldavië, 
Sri Lanka, Irak of Ghana. 
Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel 
wil steunen kan informatie krijgen bij: 
Tatia Englebert, West Weer 1 (tel.: 4033530 of 06-22051338), 
Annie de Ruiter, Molengouw 20 (tel.: 4031635),  Marion Rem, 
C. Roelestraat 14 (tel.: 4031735) en Jasper Nieuwkoop Zui-
derwoude 
Neem een folder mee uit de kerk of haal bij ons een informa-
tiefolder met sticker op. In de folder staat precies beschreven 
wat wel en wat niet in de dozen mag. De verzendkosten zijn  € 
6,00 per doos. Het is natuurlijk ook goed om alleen een doos 
te maken of alleen een gift voor verzendkosten te geven. 
De dozen moeten uiterlijk 24 november ingeleverd zijn bij één 
van bovenstaande personen of zondagochtend in de kerk. Bij 
voorbaat dank!  
Diaconie PG Broek in Waterland 
 

Walking Football bij SDOB 
Walking Football is de voetbalvorm waarbij oudere voetballers 
(zestig-plus) actief bezig zijn. Dat kan nu ook bij SDOB! Elke 
dinsdag om 10.00 uur is er bij SDOB Walking Football onder 
leiding van Jacques Steur. 
Jacques speelt nu al 2 seizoenen walking football bij vv Mon-
nickendam. Daar is het een groot succes, dus ontstond het 
idee om ook in Broek te beginnen. Intussen heeft Jacques 
hier een speciale KNVB-training voor gevolgd bij Bart Log-
chies. 
Ben je een man of vrouw van >60 en wil je ook meedoen? 
Neem contact op met Jacques: 020-4033202 /jacques-
steur@quicknet.nl 
 
Concert StarkLinnemann Quartet in de Broeker Kerk 
Het StarkLinnemann Quartet speelt op 18 november Moes-
sorgski's geliefde Schilderijententoonstelling in een bewerking 
voor kwartet. Het is een hercompositie waarin klassieke mu-
ziek, jazz en wereldmuziek samenkomen. 
 
 
 
 

 
 
StarkLinnemann 
Een dag na hun optreden in het Concertgebouw komt Star-
kLinnemann naar Broek in Waterland. Het is een band die 
verrassende muziekstijlen kiest en bij dit concert is dat door 
Pianist en componist Paul Stark heel ver doorgevoerd. Ex-
treme contrasten beloven een bijzondere muzikale belevenis. 
Saxofonist Iman Spaargaren bespeelt ook de klarinet en bas-
klarinet, Vasilis Stefanopoulos bespeelt de contrabas maar 
gebruikt ook effectpedalen. Drummer en co-leader Jonas Lin-
nemann breidt zijn verzameling percussie-instrumenten tot het 
uiterste uit.  
Schilderijententoonstelling 
Moesorgski's Schilderijententoonstelling heeft door zijn beel-
dende kracht en oorspronkelijkheid altijd al tot de verbeelding 
gesproken. Het is niet voor niets het meest bewerkte muziek-
stuk uit de geschiedenis. In de harmonie- en fanfarewereld is 
het bekend en zelfs de rockband Emerson, Lake & Palmer 
maakte er een bewerking van. Stark bewerkte het stuk tot 
'Universal Crossover Music': vele muziekstijlen smelten sa-
men tot één muziekstuk. Het ene moment luister je naar ver-
stilde klassieke muziek, dan opeens komt er een fragment 
voorbij waarin je je met enige fantasie in een gezellige jazz-
club begeeft. Zo kunnen tijdens dit concert kunnen liefhebbers 
van klassieke muziek, jazz en wereldmuziek met elkaar ken-
nismaken. 
Zondag 18 november in de Broeker Kerk, aanvang 15.00 
uur. Vanaf 14.00 uur en ook na afloop bent u welkom om 
gezellig wat te drinken. 
Toegangsprijs: € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan 
de kerk. 
Voorverkoop: Eetwinkel Jesse en 't Winkeltje (Broek in Water-
land) en NIMO (Monnickendam). Of via de website:www.broe-
kerkerk.nl/agenda. 
Voorverkoop: Eetwinkel Jesse, 't Winkeltje en NIMO (Monnic-
kendam). Of via de website:www.broekerkerk.nl/agenda. 
 

Optreden accordeon ensemble ASANEO 
Op 18 november speelt accordeon ensemble ASANEO, be-
staande uit Annelies Rietvelt, Anneke de Lange, Marian van 
Vloten, Netty Hoogendoorn en Piet Verzijde. Op het pro-
gramma staan o.a. werken van Piazzolla, Händel, Würthner, 
Fauré, Boll en Laurens van Rooyen. Met dit unieke repertoire  
zorgt ASANEO voor een grote diversiteit en spannende ver-
schillen tussen de gepresenteerde muziekstijlen… en natuur-
lijk voor veel luisterplezier! 
Zondag 18 november, 11:30-12:00, Kerk van Zuiderwoude  
Entree: vrijwillige bijdrage 
www.asaneo.nl  
www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

Dorpsraad 
Op woensdag avond 12 december vergadert de Dorpsraad 
Broek in Waterland. De vergadering in het Broekerhuis begint 
om 20 uur en we zijn uiterlijk 22 uur klaar.  
Steun de onderdoorgang  
In de vorige Broeker Gemeenschap deden we een oproep om 
mee te gaan met de Dorpsraad op 26 november naar Haar-
lem. Op deze middag staat de bespreking op de agenda van 
de Onderdoorgang door Broek bij de Commissie Mobiliteit&Fi-
nanciën van de Provincie Noord Holland. 
Er wordt die dag nog geen besluit genomen, dat gebeurt bij de 
Provinciale Staten op een later tijdstip, begin 2019. 
Nu blijkt dat het nog niet helemaal zeker is of de bespre-
king doorgaat op 26 november!! 
De Dorpsraad wil graag met een grote groep aanwezig zijn als 
het agendapunt aan de orde is. Als u interesse heeft om mee 
te gaan, volg dan de actuele berichten op onze website: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl.  
Diegenen die zich reeds hebben aangemeld worden persoon-
lijk op de hoogte gesteld als de datum verandert. 
Bestuur Dorpsraad Broek in Waterland 
 

Wilt u ook kinderen helpen door voor te lezen? 
De Bolder en de bibliotheek hebben enkele jaren geleden de 
VoorleesExperts gestart. Inmiddels lezen we voor bij tientallen 
kinderen en zijn er al 10 voorlezers actief. Ondanks deze fan-
tastische vrijwilligers, staan er nog steeds kinderen op een 
wachtlijst. We willen deze kinderen liever niet te lang laten 
wachten en daarom zijn we op zoek naar extra vrijwilligers 
voor alle 4 de kernen in de gemeente Waterland. 
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Wilt u helpen of eerst meer informatie krijgen? Neem dan con-
tact met ons op: U kunt terecht bij: Angela Kroon (De Bolder) 
via info@debolder.com of 0299-650560 (www.debolder.com) 
en Peter Sijpkes (Bibliotheek) via kbs@karmac.nl 

 
Personal training studio 

Broek in Waterland wordt weer top-FIT na deze mooie zomer! 
Zet de knop weer om, JUST START!  
Gerichte uitdagende trainingen ook groepsverband.  
Afvallen- stress vermindering – kracht training. 
Niels Tessel Personal Training 
Cornelis Roelestraat 34 
info@ntesselpt.nl  06-27225419 
 

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 
November is de maand van gedenken. Al jaren is het traditie 
in de kerk om op de zondag voorafgaand aan de Adventstijd 
de gestorvenen te gedenken in een speciale kerkdienst. Tij-
dens deze kerkdienst  staan we stil bij het gemis en verdriet 
na het wegvallen van iemand waar wij van houden, maar ook 
bij alle mooie herinneringen die we hebben aan hem of haar. 
Iedereen die dat wil krijgt de gelegenheid een kaarsje aan te 
steken om zijn/haar gedachten tot uitdrukking te brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te 
zijn op zondag 25 november 2018 om 10.00 uur in de Broe-
kerkerk. De voorganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale 
medewerking wordt verleend door Tamara Weessies op blok-
fluit. 
Namens de kerkenraad, Annet Nielsen, scriba 
 
Woensdag 28 november Kinderkookcafé Het Broeker 
Huis 
Nieuw in Het Broeker Huis: Kinderkookcafé!! 
’s Middags koken de kinderen en het hele gezin komt ’s 
avonds genieten van hun kookkunsten!! Hoofdgerecht en des-
sert. 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar 
Koken van 15.30 tot 17.30 uur 
Eten van 18.00 tot 19.30 uur 
Kosten: kinderen € 7,50 en ouders € 15,- p.p. 
Meer info: 020-4031314 
Aanmelden: info@broekerhuis.nl 
Let op: max. 10 kokende kinderen per keer (vol = vol!) 
Volgende datum: 12 december 
 
Vrijdag 30 november Sinterklaasfeest in Het Broeker Huis 
Groot Sinterklaasfeest in Het Broeker Huis met Ann de Koe-
kepan!! 
Sinterklaas rijdt dit jaar ons Broeker Huisje niet stilletjes voor-
bij: hij komt langs op vrijdag 30 november!! We gaan om 
17.00 uur open. Om 17.30 uur komt de Sint met zijn Pieten 
aan bij Het Broeker Huis. 
Ze zullen daar zingen en dansen met de kinderen, verhalen 
vertellen en heel misschien zelfs wat lekkers meebrengen..! 
Vanaf 18.30 uur kunnen hongerige kinderen én ouders eten 
bestellen en vanaf 19.15 uur lekker zingen en dansen met 
Ann de Koekepan!! 
Alle kindjes uit Broek kunnen donderdag 29 november van 
18.30 tot 20.00 uur hun schoen komen zetten in Het Broeker 
Huis. Uiteraard onder het zingen van Sinterklaasliedjes, met 
Ann de Koekepan.  
Zorg dat je dit niet mist!! Meer info: 020-4031314 
 

Kerstbomen bij Wals en Schokker 
Er zijn weer kerstbomen te koop bij Wals en Schokker, Zuid-
einde 15 tel. 0204033540 
De verkoop start na sinterklaas en de bomen worden gratis 
thuisbezorgd. 
Vriendelijke groet Annemarie Schokker 
 

Knutselen in de bieb op woensdag 28 november 
Sinterklaas komt op zaterdag 24 november met de boot aan in 
Broek in Waterland. 
Op woensdag 28 november kunnen kinderen tot ca. 6 jaar lek-
ker knutselen in de bieb tussen 16.00-17.00uur. 
Wil je dan zelf een doosje meenemen welke versierd kan wor-
den? Wij zorgen voor de rest! 
Het gaat om een doosje van ca. 30x20x20 cm. 
 

 
 

 
 
 

Running diner 
Running Diner, editie...Meet the local (s) "Wat Waterland 
schaft." 
Maak een team bestaande uit 2; je lief, je buurman of je tante. 
Zorg voor een locatie waar je met 6 mensen kan eten; je boot, 
een weiland of gewoon je fijne keukentafel. 
En geef je dan op.  
Je eet met 6 mensen een voor, hoofd of nagerecht bij jou. Incl 
jezelf en je teamgenoot. 
Erna (of ervoor) ga je per team naar een ander adres om daar 
een volgende gang te eten. (je zit dus in totaal op 3 locaties 
met 18 verschillende mensen aan tafel.) 
Als afsluiting  optioneel borrelen met iedereen bij elkaar. 
De eerste edities waren in de categorie, leuk tot laat! 
Doe je deze keer mee?  
Opgeven of vragen bij hallo@regeltmaart.nl 
 
  Massage in Broek in Waterland 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’, Cornelis Roelestraat 
34. 
Naast sport- en ontspanningsmassages geef ik ook o.a. 
hotstone  of cuppingmassages.  
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of mo-
nique.tessel@hotmail.com  

 
Filmavond Kerkplein Waterland 

Een zachtere blik? Een man als Ove is de schrik van elke 
buurt, een frik, een bemoeial, een scherpslijper van de boven-
ste plank. De Zweedse regisseur van deze film Hannes Holm 
zei over Ove: “Maar ik wil dat je van hem gaat houden. Dat je 
hem herkent. Niet alleen in je eigen buurman, maar ook in je-
zelf.” Of dat lukt, mag u zelf beoordelen. 
Donderdag 29 november, in De Bolder, tijdelijk in biblio-
theek Karmac, ’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. 
 

Creatieve herfstmarkt Zuiderwoude 
Zaterdag 24 november a.s. organiseert de handwerkclub van 
Fanfare Zuiderwoude een creatieve herfstmarkt in het dorps-
huis van Zuiderwoude. 
Van 10.00 - 15.30 uur is iedereen van harte welkom. Met de 
feestdagen voor de deur een leuke gelegenheid om handge-
maakte cadeautjes uit te zoeken en tevens een goed doel te 
steunen. 
Tuindecoraties, vogelhuisjes, sieraden, kaarten, fairtrade cho-
colade, haak- en breiwerk of een mooi herfst- of kerststukje, 
het is er allemaal te koop! Tevens is er de welbekende loterij 
(altijd prijs!) en voor de kinderen een grabbelton. 
Ook kunt u iets komen drinken en genieten van een lekker 
stukje taart, een kop soep of een tosti. 
Graag tot ziens 

 
Kinderopvang bij u thuis nodig? 

Ervaren gastouder is 2 hele dagen per week beschikbaar om 
bij u thuis uw kinderen op te vangen, 3 kortere dagen is be-
spreekbaar. Voorkeur voor gezin met 2 of 3 kinderen van 0 - 4 
jaar, maar het is geen probleem als 1 van de kinderen school-
gaand is. Voor referenties zijn contactgegevens beschikbaar.  
Wilt u uw kinderen op laten vangen door deze liefdevolle gast-
ouder, met persoonlijke aandacht en in uw eigen huiselijke 
omgeving, neem dan contact met ons op. 
Gastouderbureau Waterland 0299-655338 
www.gobwaterland.nl 
email: info@gobwaterland.nl 

 
Eetwinkel Jesse, gewijzigde openingstijden 

Per 6 december 2018 zal EETWINKEL JESSE, Parallelweg 7,  
020 4031297, op donderdag de hele dag gesloten zijn 
Maandag 8.30 tm 19.00 uur 
Dinsdag 8.30 tm 19.00 uur 
Woensdag 8.30 tm 19.00 uur 
Donderdag hele dag gesloten 
Vrijdag 8.30 tm 19.00 uur 
Zaterdag 8.30 tm 17.00 uur 
Zondag hele dag gesloten 
Groetjes Marieke en Wouter 
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