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AGENDA 
26feb Workshop Enneagram Draai33 
28feb Opdat er niets vergeten zal worden 
28feb OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
01mrt Pianist Ivo Janssen in Broekerkerk 
01mrt Texelse Bierproeverij Het Broeker Huis 
06mrt Vergadering Dorpsraad 
07mrt OUD PAPIER Soos Noordzijde 
09mrt Een groots jubileum 
10mrt Oecumenische dienst Broekerkerk 
10mrt Een virtuoos vioolconcert met Tim de Vries 
16mrt OUD PAPIER Havenrakkers 
20mrt Excusie Rijksmuseum 
28mrt Onvoltooid verleden 
29mrt Bingoavond Zuiderwoude 
13apr Rommelmarkt Broekerkerk 
13apr OUD PAPIER Havenrakkers 
27apr Koningsdag, op en rond het Kerkplein 
4mei dodenherdenking om 19.30 uur in de Kerk 
 

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. 
 

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 

 
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. 
 

Onvoltooid verleden 
Een zwart-wit film uit 2013. De jonge Anna staat, in het Polen 
van de jaren zestig, op het punt haar geloften als non af te 
leggen. Maar dan blijkt ze nog familie te hebben, tante 
Wanda. Van haar tante hoort ze haar familiegeschiedenis. Ze 
is Joods en heet eigenlijk Ida. Samen gaan ze op reis om de 
laatste vragen over hun verleden beantwoord te krijgen. 
Donderdag 28 maart, De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Kar-
mac, ’t Spil 19, Monnickendam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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  
 

 
Excusie Rijksmuseum 

Op woensdag 20 maart wordt een excursie naar het Rijksmu-
seum in Amsterdam georganiseerd.  Onder leiding van Bregt 
Viergever lopen we door het gebouw en bekijken de diverse 
bouwstijlen die bij de laatste grote verbouwing aan het licht 
kwamen, met elkaar botsen en toch vaak tot goede harmonie 
met elkaar zijn gekomen. Zijdelings wordt dan ook gekeken 
naar de tentoonstelling over Rembrandt. 
Tijd: 10.00 uur verzamelen in het Café, boven de winkel in de 
grote entree hal van het Rijksmuseum. Eindtijd: plm. 12.00 
uur. Maximum aantal deelnemers: 16! Kosten: € 10,- p.p. + 
entree museum  (met museumjaarkaart gratis entree).  Aan-
melden: bij Marlies van Maanen, vóór 17 maart , email  
marvmw@planet.nl. 
 
           Cursus mandala’s maken voor kinderen (6+) 
Een mandala inkleuren brengt je terug naar je zelf. Maar wat 
gebeurt er als je ze zelf mag ontwerpen? En welke inzichten 
krijg je als je langere tijd naar een mandala kijkt? We begin-
nen in deze cursus van 4 lessen met eenvoudige mandala’s 
op papier, maken een uitstapje naar mandala’s van groente 
en fruit en sluiten af met een prachtige mandala van stoepkrijt, 
buiten op straat. Waar alle Broekers even bij stil kunnen 
staan. Mooi he! Er is nog plek voor 4 kinderen. De kosten be-
dragen 32,50 en we starten op zaterdagmiddag 2 maart om 
15.00 uur. Meer informatie bij Angela (0651616234); aanmel-
den kan via www.despiritueleschool.nl 
 

Bingo avond 
Vrijdag 29 maart a.s. organiseert de Fanfare Zuiderwoude 
weer haar jaarlijkse bingo avond. 
Ook draait het rad van avontuur. Er zijn mooie prijzen te win-
nen! We maken er een gezellige avond van en hopen u te 
zien in het dorpshuis van Zuiderwoude. Aanvang 20.00 uur. 

 
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 
  

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 maart 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Collectanten gezocht voor Amnesty International 
De landelijke collecteweek van Amnesty in 2019 is van 10 tot 
en met 16  maart. We zoeken nog collectanten die mee willen 
helpen om deze collecte tot een succes te maken.  
Voelt u hier wel iets voor, neem dan contact op met de col-
lecte coördinator:  Willem de Vries, tel: 0653-160229 / 020-
4033064 of e-mail: wdevries.willem@gmail.com 

          Kerk Open: word ook gastheer/gastvrouw 
In de zomerperiode is de Broeker kerk dagelijks geopend voor 
belangstellenden. Fietsers en wandelaars genieten er van de 
rust, toeristen bewonderen de engeltjes op het plafond, dorps-
genoten wippen binnen voor een kopje koffie, om tussen de 
tweedehands boeken te snuffelen of de exposities te bekijken. 
Het leidt vaak tot leuke ontmoetingen en, niet te vergeten: het 
brengt geld in het laatje. En dat is hard nodig voor het onder-
houd van de kerk. 
'Kerk Open' is mogelijk dankzij een grote groep van vrijwil-
ligers die bezoekers welkom heten, boeken en kaarten verko-
pen en misschien ook wat kunnen vertellen over ons mooie 
kerkgebouw. Dat vrijwilligersteam kan versterking gebruiken.  
Ben je af en toe een dagdeel beschikbaar als gastheer of 
gastvrouw? De tijden zijn op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-
13.00 uur of van 13.00-16.00 uur en op zondag en maandag 
van 13.00 tot 16.00 uur (mei t/m september). Voor meer infor-
matie kun je terecht bij Annet Nielsen, tel.020-4031388 of e-
mail a.nielsenschouten@gmail.com Je kunt je natuurlijk ook 
meteen aanmelden. Geef je dan even door hoe vaak je per 
maand beschikbaar bent en op welke dagen van de week?  

 
                   Bijdrage Broeker Gemeenschap 
Zoals ieder jaar lopen er vele vrijwilligers langs de deur om de 
bijdrage op te halen. Dit najaar voor het eerst hebben wij het 
banknummer vermeld op de kaart. Het blijkt toch vaak zo te 
zijn, dat niet iedereen direct over contant geld beschikt. De 
Broeker Gemeenschap heeft de bijdrages echter wel nodig 
om alle kosten die gemaakt worden voor de gemeenschap te 
kunnen bekostigen. Indien u niet thuis was heeft de vrijwilliger 
wellicht de donatie kaart door u brievenbus gedaan. Wij stel-
len het erg op prijs als u een bedrag wilt overmaken, gelukkig 
zijn er al heel veel dorpsbewoners die daar gehoor aan heb-
ben gegeven. Mocht u het kaartje kwijt zijn dan kan u het als-
nog overmaken aan de Broeker Gemeenschap het banknum-
mer is NL42RABO0310713579 TNV Stichting de Broeker Ge-
meenschap. 

  Toneelvereniging Uitdam bestond vorig jaar 60 jaar 
Dit jaar is het 61 jaar geleden dat de toneelvereniging "Uit-
dam" is opgericht door de vrouw van de toenmalige school-
meester van Uitdam, mevrouw de Winter.  
De toneeluitvoeringen, altijd zo'n beetje medio maart, waren 
vroeger in het plaatselijke café van Uitdam, dat later de naam 
"De Scheepskameel" kreeg. Maar vanaf begin deze eeuw 
worden de uitvoeringen altijd gegeven in het dorpshuis van 
Zuiderwoude.  
Zo ook dit jaar met de voorstelling met de toepasselijke 
naam: "Een Groots Jubileum". Op zaterdagavond 9 maart 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@het-
net.nl) en, als er kaarten genoeg over zijn, aan de deur van 
het dorpshuis. 

                 Texelse bierproeverij Broeker Huis 
Vrijdagavond 1 maart organiseren wij een Texelse Bierproe-
verij onder leiding van Biergoeroe Hans Glandorf. 
5 proefglazen Texelse bieren met bijpassende hapjes. 
Kosten € 15,- p.p. Reserveren 020-4031314 

Rommelmarkt 
Zaterdag 13 april 2019 in de kerk van Broek in Waterland  
van 9.00 tot 14.30 uur. 
Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het onder-
houd van de Broeker Kerk. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zater-
dag 6 april bij u thuis te bewaren? 
De organisatoren van de Rommelmarkt beschikken na-
melijk niet meer over een plek waar alle goede gaven 
van te voren opgeslagen kunnen worden. 

 
 
Heeft u bruikbare spullen, bel dan vanaf half maart Ma-
rion Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen 
a.nielsenschouten@gmail.com 
Zaterdag 6 april komen we dan langs om uw spullen op 
te halen. 
Mocht het u niét schikken op 6 april dan kunt u vanaf 
maandag 8 april t/m donderdag 11 april van 10.00 -12.00 
uur en van 14.00 – 16.00 uur zelf uw spullen naar de kerk 
brengen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail naar 
bovenstaande adressen en het wordt alsnog opgehaald.  
LET OP !! Televisies, computers en randapparatuur wor-
den NIET meegenomen of aangenomen in de kerk. 
P.S. Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar 
Laan 4 worden gebracht. 
 

Een virtuoos vioolconcert met Tim de Vries 
Op 10 maart om 15 uur speelt Tim de Vries het concert voor 
viool van Lalo, de Symfonie Espagnole, begeleid door het Am-
stelveens Symfonieorkest geleid door Rutger van Leyden 
10 maart 2019 15:00 uur, Broekerkerk, Broek in Waterland 
Entrée € 15 (€ 7.50 t/m 18 jaar) met 1 consumptie 
www.amso-orkest.com 
 

Oecumenische dienst 10 maart 
Zondagochtend 10 maart om 10.00 uur, Broeker Kerk: een 
bijzondere oecume-nische viering op de eerste zondag in de 
Veertig Dagen. Het thema is: Bron van Liefde. 
Bijzonder o.a. omdat er voor ’t eerst in lange tijd weer twee 
voorgangers zijn: ds. Charlotte Kremer en Ds Martien Pettinga; 
bijzonder omdat Ike Wolters samen met een sopraan en een 
alt delen ten gehore brengt van het Stabat Mater, de moeder 
onder aan het kruis; bijzonder omdat we samen de Maaltijd van 
de Heer vieren en elkaar de vrede toe wensen. Alle reden om 
bij deze viering aanwezig te zijn! 

      Kaartjes VOTOWN Festival met hoge korting in  
                                  SDOB kantine 
Na een afwezigheid van bijna 4 jaar vindt op zaterdag 29 juni 
2019 het VOTOWN FESTIVAL weer plaats in het KRAS Sta-
dion te Volendam. De beste artiesten van Nederlandse bodem 
- o.a. Jan Smit, Guus Meeuwis, 3JS, Django Wagner en Peter 
Beense - geven deze dag tussen 15:00 uur ’s middags en 
23:00 uur ‘s avonds acte de présence tijdens wat nu al hét 
festival van de aankomende zomer belooft te worden. Hier 
moet je bij zijn met je vrienden! Als jij je kaartjes koopt via 
SDOB, krijg je 10% korting (= € 3,25) op de reguliere Ticket-
shopprijs inclusief servicekosten. Als SDOB-lid betaal je 
slechts EUR 29,= ! Kaartjes koop je vanaf dit weekend ge-
woon bij de kassa in de kantine.   Alle info over het VOTOWN 
Festival vind je op www.votownfestival.nl  Meer weten over 
tickets via SDOB? Stuur dan een mail aan penningmees-
ter@sdob.nl. Of kom gewoon naar de kantine, dat is sowieso 
gezellig! 

      Liturgische kleden voor de kerk van Zuiderwoude 
Op zondag 17 maart worden de liturgische kleden in gebruik 
genomen. Dit gebeurt in de kerk van Zuiderwoude in de kerk-
dienst die om 10.00 uur begint en waarin de maakster en kun-
stenaar ds. Anne-Marie van der Wilt voor gaat.  
Een feestelijke dienst waarin uitleg gegeven wordt over de li-
turgische kleuren van het liturgische jaar.   
De voorbereidingsgroep heeft onder leiding van Anne-Marie 
gezocht naar symbolen die bij de Protestantse Gemeente van 
Zuiderwoude-Uitdam passen. Zo zijn er vier prachtige kleden 
ontworpen en gemaakt. U bent van harte welkom om deze 
feestelijk dienst met ons te vieren. 

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. 
 


