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AGENDA 
06feb Vergadering Dorpsraad 
07feb OUD PAPIER Soos Noordzijde 
07feb BroekLab in Broekerhuis 
09feb OUD PAPIER Havenrakkers 
14feb Eettafel Wonenplus 
14feb OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
20feb kleuterknutselmiddag Karmac Bieb Broek 
21feb OUD PAPIER Soos Noordzijde 
26feb Workshop Enneagram Draai33 
01mrt Pianist Ivo Janssen in Broekerkerk 
06mrt Vergadering Dorpsraad 
 
 

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: 6 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 
juni; 3 juli; 4 september; 2 okt; 6 november en 4 decem-
ber  2019 
 

Samen eten 
Iedere 4e  dinsdag van de maand in Het Broeker Huis. Zaal 
open 17.30 uur; kosten € 10,- p.p. 
Opgeven bij Lies Dobber, tel.403 1513 of l.dobber@planet.nl. 
De laatste data van dit seizoen zijn: 26 februari, 26 maart en 
23 april. 

 
Inschrijving De Havenrakkers 

Alle kinderen die in het schooljaar 2019/2020 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2015 en 31 mei 2016) kunnen inge-
schreven worden aan OBS De Havenrakkers. 
We willen graag goed op tijd weten hoeveel nieuwe kleuters 
we kunnen verwachten. U wordt daarom vriendelijk verzocht 
om dit  vóór 1 april 2019 te komen doen. 
Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl  
of bellen naar  De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
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 
 
 

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, simon.gabi4@kpnmail.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.  
 

 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 15 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 
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Knutselmiddag in de Karmac bibliotheek 
Op Woensdagmiddag 20 februari om 16.15 uur gaan we car-
navalsmaskers maken in de Karmac bibliotheek in Broek in 
Waterland. Kom jij ook? 
Alle peuters/kleuters zijn welkom en ook de kinderen van 6/9 
jaar kunnen een eigen masker creëren. 
En wil je verkleed komen dan is dat natuurlijk helemaal leuk! 
 

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 
 

Chauffeur nodig in Zuiderwoude? 
Mijn naam is Siem van Leeuwen, ik ben achttien jaar oud. Ik 
woon in Zuiderwoude en heb sinds een jaar mijn rijbewijs. 
Zoek je een chauffeur om je waar dan ook heen weg te bren-
gen of op te halen? Ik help je graag! Bel me dan op mijn mo-
biele nummer: 0629151427 

 
Ouderen Vac. Club 

De reis van de Ouderen Vac. Club vindt dit jaar plaats van za-
terdag 20 tot zaterdag 27 juli en gaat naar Ootmarsum in 
Twente. We maken mooie uitstapjes en hebben gezellige 
avonden. De kosten op basis van een 2-persoonskamer zijn 
€610,- pp, voor een 1-persoonskamer €60,- extra. Aanmelden 
vóór 23 februari bij Corry de Vos, tel: 020 4360659 of Jonny 
de Boer, tel 020 4031590 

 
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 

Waterlandse Tandartsen 
Nieuwe patiënten zijn welkom in onze praktijk!  
Ons team is versterkt met drie nieuwe collega’s: tandartsen 
Leonie van Dop en Titia Stel en mondhygiëniste Lydia van 
den Berg. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op 
www.waterlandsetandartsen.nl en ook per telefoon op 020-
4033460. Tot snel in onze praktijk, Boukje Bloemers en 
Daphne Nellensteijn. 

 
Broek Lab #13 in Broekerhuis op 7 februari a.s. 

Graag nodigen we je uit voor de 12e bijeenkomst van Broek 
Lab op 7 februari a.s. om 20.00 uur! Tijdens de bijeenkomst 
gaan we met elkaar aan de slag met ideeën van Broe-
kers rond energie, voeding, vervoer, natuur en zorg in Broek 
in Waterland.  
 
 

 
 
 
Dit keer is Broek Lab weer in het Broekerhuis. We sluiten rond 
22.00 uur af met een borrel. 
Alle Broekers zijn welkom! 
Graag horen we of je komt. Tot 7 februari!  
Hartelijke groet, Ard Hordijk, Tjallien Walma van der Molen, 
Joost Hardick en Loes van der Putten 
 

Gratis 'Steunpilarenconcert' met pianist Ivo Janssen 
Ivo Janssen, één van de beste Nederlandse pianisten, speelt 
op 1 maart in de Broeker kerk! Hij speelt werken van Bach en 
van Simeon ten Holt (Canto Ostinato). Het hele programma 
vindt u op www.broekerkerk.nl. 
Dit concert is speciaal bedoeld voor Steunpilaren (donateurs), 
maar deze eerste keer is het concert voor iedereen vrij toe-
gankelijk. Wij hopen natuurlijk van harte dat wij iedereen die 
avond kunnen overtuigen om de kerk met een bijdrage te 
steunen. 
Zondag 1 maart, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom voor een feestelijke ontvangst en ook na afloop kunt u 
met elkaar nog wat drinken. 
 
Word ook Steunpilaar! 
De kerk van Broek in Waterland is veel meer dan een kerkge-
bouw. Het is letterlijk de spil van het dorp. De Stichting Broe-
ker Kerk doet er alles aan om dit historische gebouw te be-
houden en om mooie activiteiten te organiseren. Want de 
stichting wil ook stimuleren dat de kerk een ontmoetingsplek 
van en voor de hele Broeker gemeenschap is. Dat alles lukt 
niet zonder financiële hulp. 
Er hebben zich al veel Steunpilaren aangemeld, allemaal 
mensen die de Broeker kerk een warm hart toedragen. Mogen 
we ook op uw steun rekenen? Op  www.broekerkerk.nl  kunt u 
meer lezen of zich meteen aanmelden als Steunpilaar. 

 
In de ziel van de politicus 

Deze avond is Kerkplein Waterland de plaats van een gesprek 
met politiek actieve Waterlanders van diverse partijen.  Niet 
over in de Waterlandse politiek al dan niet heikele kwesties, 
maar meer persoonlijk. We gaan  vragen stellen als: wat drijft 
je?  Wie of wat heeft het politieke vlammetje in je hart ontsto-
ken? Kom je uit een ‘politiek nest?’  Wat hoop je met wat je 
doet te bereiken? Waarom juist voor deze partij?  En ook: Hoe 
kijk je naar onze maatschappij, wat zijn je zorgen, wat hoop 
je?   
Dinsdag 12 februari, Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnicken-
dam.  Tijd: 20.30-22.00 uur. Kerk open vanaf 20.00 uur. Col-
lectebus bij uitgang. 
 

Een westerling als huisarts in Kenia 
Tot 2012 was Harry Neijs huisarts in Broek in Waterland. 
Sinds dat jaar doet hij, samen met zijn vrouw Nel, gedurende 
twee periodes per jaar doktersdienst in een kliniek in Kenia, 
ongeveer 100 kilometer van Nairobi. Wat til je daar van de 
grond?  Aan de hand van beeldmateriaal geeft Harry Neijs 
deze avond inzicht in wat er zoal aan plannen gerealiseerd 
kon worden.  
Woensdag 20 februari, Lutherse Kerk, Zuideinde 39, Monnic-
kendam. Tijd: 20.30 uur. Kerk open vanaf 20.00 uur. Collecte-
bus bij uitgang. 
 

Opdat er niets vergeten zal worden 
Fotografe en regisseuse Agnes Vàrda en fotograaf en beel-
dend kunstenaar JR gaan samen op reis door Frankrijk. Ze 
maken foto’s van mensen die ze ontmoeten en geven zo de 
kleine man of vrouw een (reusachtig) gezicht. Hun hartverwar-
mende vriendschap vormt de basis voor een waarachtige en 
lieve roadmovie.  
Donderdag 28 februari, 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 uitgang. 
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