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AGENDA 
 

23jan Achter het gordijn. Filmavond met de maker 
24jan OUD PAPIER Soos Noordzijde 
25jan Bingo Kleindiersportvereniging 
26jan inzameling voedselbank Broeker kerk 
26jan Broek-Electric testmiddag op Nieuwland 
31jan OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
31jan Filmavond: Op zoek naar de biologische ouders 
03feb Alleen - te voet van Mexico naar Canada 
07feb OUD PAPIER Soos Noordzijde 
09feb OUD PAPIER Havenrakkers 
14feb Eettafel Wonenplus 
14feb OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
26feb Workshop Enneagram Draai33 
 
 
 

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. 
 

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 

 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 16 januari; 6 februari; 6 maart; 3 
april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 4 september; 2 okt; 6 november en 4 
december  2019 
Let op: In januari dus eenmalig niet op de 1e woensdag van 
de maand, maar op de 3e woensdag t.w. 16 januari. 
 

Word jij dit jaar de jeugddichter van Broek in Waterland? 
Ben jij onder de 13 jaar en vind je het leuk om een gedicht te 
schrijven? Doe dan mee aan onze wedstrijd. 
Maak een gedicht of versje over VRIJHEID, zet je naam en 

leeftijd eronder en breng het naar de Karmac Bibliotheek in 
Broek in Waterland. Wij hangen jullie gedichten daar aan de 
muur en misschien word jij de nieuwe jeugddichter van Broek 
2019. Inleveren kan tot en met 6 februari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
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  
 

 
Draai33 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Bijvoorbeeld 
voor: gitaar-, accordeon- en pianoles. Maar ook voor peuter-
dansen, conversatie Duits, yoga, de wekelijkse koffieochtend, 
het digicafe, ouderengym, zingen met het ouderenkoor, biljart 
voor heren en dames, kienen, koersbal, klaverjas en een 
mooie film op elke 1e vrijdag van de maand. Of een andere 
activiteit die u misschien wel zelf gaat organiseren. U bent van 
harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze web-
site: www.draai33.nl of natuurlijk bij Roel Boulangier tel: 06-
48557260 of info@draai33.nl 
 
 

Workshop Enneagram 
Op dinsdag 26 februari 2019. Het Enneagram is een persoon-
lijkheidsmodel dat 9 menstypes onderscheidt. Je Enneagram-
type is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de realiteit kijkt. 
Ieder mens heeft 1 preferente bril. Na een korte introduc-
tie over het model worden de 9 types op een interactieve ma-
nier behandeld. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00), 
einde rond 22.30 uur. Locatie: De draai 33 in Broek in Water-
land. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te voldoen). Deel-
name dmv een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

                                         Verloren 
bij het uitladen van de auto bij Havenrak 7 mijn oude donker-

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 1 februari 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
U kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
 
 
 
 
 
 



 

 

blauwe jasje type blazer merk Burberry met donkerrode voe-
ring. Was net "gerestaureerd" en ik ben er aan gehecht… 
K.Michielsen T 0204031853 / 0617686900 

 
Alles auf Deutsch 

Ich wünsche allen ein gutes Neues Jahr, wir fangen wieder an 
mit der deutschen  Konversation:  Start Dienstag 29 Januar, 
10.30 Uhr, in  De Draai 33, alle zwei Wochen bis Anfang Mai. 
Alles was uns an sozialen, kulturellen und politischen Themen 
interessiert, nehmen wir ins Programm! 
 
 
 
 
Bij voldoende animo ook een cursus voor beginners of indivi-
duele lessen, neem een proefles. 
info : Gabi Both  4033803 /  0636348793, 
smon.gabi4@kpnmail.nl  
 
 

Achter het gordijn. Filmavond met de maker 
Janyar Zakholi uit Monnickendam maakte korte, indrukwek-
kende film (5 min.) over de rol van sociale media in het Groot 
Midden Oosten. Op deze avond van Kerkplein Waterland ver-
telt  zij over zichzelf en over haar  film, die we ook gaan bekij-
ken.   
Aansluitend bij het thema van haar film vertonen we de docu-
mentaire (40 min) Niet meer zonder jou van Mijke de Jong. De 
vrijgevochten Nazmiye Oral gaat het gesprek aan met haar 
moeder, een traditionele moslima.  
Woensdag 23 januari in de tijdelijke locatie van De Bolder, bi-
bliotheek Karmac, ’t Spil 19, Monnickendam. Ingang achter de 
bibliotheek, bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur. 
Aanvang 20.30 uur! 
 
 

Filmavond: Op zoek naar de biologische ouders 
Je verdwaalt als kind in India, je wordt geadopteerd door een 
Australisch echtpaar en hebt een gelukkige jeugd. Later ga je 
op zoek naar je biologische ouders. Gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal.  
Donderdag 31 januari, in de tijdelijke locatie van De Bolder, bi-
bliotheek 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 uitgang. 
 
 
                                         Pilates 
Goede voornemens voor 2019 om meer te gaan bewegen? 
Ben je man (er is een speciale mannenles) of vrouw, ergens 
tussen de 20 of in de 70, wil je leniger (of minder stijf) worden, 
wil je van je rugpijn af, wil je fitter worden, wil je een strakkere 
buik, wil je meer kracht en souplesse, ben je beginner of ge-
vorderd of wil je deelnemen aan een gezellige groepsles met 
zowel in- als ontspanning (stretch & meditatie)? 
Pak dan direct je telefoon, voor informatie of meld je aan voor 
een gratis proefles en voel wat PILATES voor je doet. Carol 
0611395952 of carolmoves@hotmail.nl 
 
 
Cultuur in de Kerk - CatharinaStichting Zuiderwoude pre-

senteert: 
Optreden in Zuiderwoude | Kinderconcert met Peter en de 
Wolf (3+). Vertelkunstenaar Gijs van Rhijn, bassist Ronald 
Jonker en pianiste Japke Hartog spelen hun eigen versie van 
Peter en de Wolf (Prokofjev, 1936). Van opa mag Peter abso-
luut niet door het tuinhekje naar buiten. Maar Peter is nieuws-
gierig en gaat toch en belandt in een spannend avontuur. 
Waar: Kerk van Zuiderwoude  
Wanneer: Zondag 3 februari 2019 | 16:00-17:00 | kerk open 
om 15:30 uur 
Voor wie: Kinderen vanaf drie jaar met ouders en/of  grootou-
ders.   
Entree: € 5,- Reserveren: Reserveren aanbevolen via  
jeanne-reserveringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
Bij reservering graag vermelden hoeveel volwassenen en 
hoeveel kinderen. 

 
 

Bingovond Kleindiervereniging 
Vrijdag 25 januari : Uitreiking van de sportprijzen en bingo 
avond van de Kleindiervereniging Broek in Waterland 
om 20.00uur in het dorpshuis van Zuiderwoude. Leden, spon-
sors en donateurs zijn van harte welkom en neem gerust ie-
mand mee. 
 
 

Yoga, meditatie en filosofie voor kinderen (8+) 
Even helemaal bij je zelf komen? Dat kan iedere zaterdagmid-
dag voor alle kinderen in Broek. Op 26 januari gaan de 
nieuwe yoga, meditatie en filosofielessen van start op de Hel-
lingweg. De eerste twee proeflessen zijn gratis, daarna kun je  
besluiten om de cursus af te maken (in totaal 12 lessen). Zin 
in? Aanmelden kan via www.despiritueleschool.nl.  
 

 
 

Broek-Electric 
Test middag elektrische deel-auto’s, speedpedelecs en elek-
trische fietsen. 
Broeklab streeft o.a. naar duurzamere mobiliteit. Een elektri-
sche deelauto, elektrische fiets (max 25km/uur) of speedpede-
lec (max 45km/uur) is een fantastisch alternatief voor de regu-
liere auto.  
Op zaterdag 26 januari tussen 14-16:00u kunt u op parkeer-
terrein Nieuwland bij de Rob gratis een speedpedelec of een 
elektrische fiets testen en een demo krijgen voor het gebruik 
van de elektrische deelauto's. Graag aanmelden op 
info@broeklab.nl...aanwaaien kan ook. 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 26 januari 2019 in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Houdbare verpakte artikelen, zoals pasta, rijst, de bijbehorende 
sausen, blikken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, 
koek en natuurlijk douchespullen en tandpasta zijn heel erg 
welkom. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u! Bij voorbaat dank voor uw medewer-
king 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. 
 
 

Muziekschool Waterland 
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. We vormen bands op leeftijd of 
voorkeur. Deelnemers kunnen onderzoeken wat ze leuk vin-
den om te doen: drummen, gitaar spelen, zingen, keyboard 
spelen. Er is van alles mogelijk en ervaring is niet nodig. Het 
mag natuurlijk wel! 
Kijk op de website van Muziekschool Waterland (www.mu-
ziekschoolwaterland.nl, tabblad cursussen) voor informatie 
over de data, tijdstippen en kosten. Of neem contact op via 
mail info@muziekschoolwaterland.nl. 
 

    Het kindervogelboek De Tuin van Jacob & Thomas 
Een rijk-geïllustreerd boek voor nieuwsgierige vogel-Aagjes. 
Boordevol verhalen en weetjes over vogels in de tuin, inclusief 
doe-deel met vogelquiz. 
Leerzaam, creatief cadeau voor (klein)kinderen van 4-9jaar. 
Leerzaam ook voor opa’s, oma’s, ouders, grote broers en/of 
zussen!  
Goeie voorbereiding voor de nationale tuinvogeltelling van 25-
27 januari 2019. ISBN 978 90 828770 0 7; 60 pagina’s, 
€17.50. Te verkrijgen bij NIMO, `t Winkeltje, eetwinkel Jesse, 



 

 

Pels. 
Meer informatie: tuinvanjacobenthomas.nl of via jvermei-
den2016@gmail.com 

 
             Alleen - te voet van Mexico naar Canada 
Onze dorpsgenoot Tim Voors loopt veel en graag. Zijn laatste 
voettocht ging dwars door Amerika, ruim 4200 km. Waarom 
verlaat een vader zijn gezin om in zijn eentje zo'n tocht te ma-
ken? Tim schrijft erover in zijn boek Alleen dat onlangs uit-
kwam. Bij zijn tocht door adembenemende landschappen on-
dergaat hij intense angst, pijn en leert te genieten van het al-
leen-zijn. Hij vertelt over zijn fysieke, mentale en spituele reis 
en raadt iedereen aan om meer tijd voor zichzelf te (durven) 
nemen. 
Tim Voors is een boeiende spreker. Met jazzy muziek erbij, 
een drankje aan de bar en een signeersessie belooft het een 
geanimeerd en inspirerend literair café te worden. U gaat on-
getwijfeld vol energie weer naar huis! 
Zondag 3 februari in de Broeker Kerk, aanvang 15.30 uur. 
Vanaf 14.30 uur zijn de kerkdeuren en de bar open. 
Toegangsprijs: 5,50 euro, kinderen 2,50 (kaartverkoop bij de 
ingang). 

 


