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AGENDA 
20mrt Excusie Rijksmuseum 
21mrt OUD PAPIER Soos Noordzijde 
23mrt Vrijwilligersdag Volgermeer 
23mrt Inzameling Voedselbank Broekerkerk 
28mrt Onvoltooid verleden 
28mrt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
29mrt Bingoavond Zuiderwoude 
30mrt FEEST met Jip & De Mannen in Broekerhuis 
31mrt Canção in kerk Zuiderwoude 
31mrt Expositie Hellingweg 10 
4apr OUD PAPIER Soos Noordzijde 
13apr Rommelmarkt Broekerkerk 
13apr OUD PAPIER Havenrakkers 
27apr Koningsdag, op en rond het Kerkplein 
4mei dodenherdenking om 19.30 uur in de Kerk 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 4 septem-
ber; 2 okt; 6 november en 4 december  2019 
 

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 

 
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 

 
Inzameling voor de voedselbank 

Zaterdag 23 maart in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur. 
Houdbare verpakte artikelen zoals past, rijst, sauzen, blikken 
vlees of potten groente zijn heel erg welkom, evenals soep, 
koffie, thee, koek en natuurlijk ook  douchespullen en tand-
pasta. 
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 en de Raad van Kerken van de Protestante  
Gemeente Broek in Waterland. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
 

 
 

Vrijwilligersdag Volgermeer 23 maart 2019 
Op zaterdag 23 maart organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de veertiende vrijwilligers-
dag Volgermeer. Er is een interessant programma voor jong 
en oud waarbij iedereen de handen uit de mouwen kan ste-
ken. De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen 
op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in 
Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. Aanmelden 
graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volger-
meer.nl 
. 

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. 
 

De leukste coverband van Nederland is jarig! 
Jip & De Mannen is een vrolijke, 8-koppige coverband met 
stevige Broeker roots. Dit jaar bestaan we 10 jaar en dat vie-
ren we met een jubileumoptreden in ons mooie Broeker Huis 
op 30 maart a.s. Dus kom dansen, borrelen en meezingen en 
neem alle leuke mensen mee die je kent voor een stomende 
avond vol swingende live muziek en DJ Maurijn.  
Zaal open: 20.00 uur 
Band: 21.00 - 00.00 uur 
Toegang: gratis 
 

LENTE IN BROEK 

Expositie Hellingweg 10, Broek in Waterland, met nieuw werk 
van Hanneke van Gent met schilderijen, fotografie en poëzie. 
Alleen zondag 31 maart geopend van 12-18uur. Toegang gra-
tis. www.hannekevangent.nl 

         

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 29 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 
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Samen eten 

Iedere 4e dinsdag v.d. maand.Kosten € 10,-  Zaal open 17.30.  
Opgeven en/of afmelden bij Lies Dobber, tel.403 1513 of 
l.dobber@planet.nl . 
De laatste data van dit seizoen zijn 26 maart en 23 april a.s. 

 
                   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.   

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? Heeft u bruikbare spul-
len, bel dan Marion Spaans 020 4031494 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 !! Geen televisies, computers en randappara-
tuur! Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar 
Laan 4 worden gebracht. 

      Kaartjes VOTOWN Festival met hoge korting in  
                                  SDOB kantine 
Na 4 jaar vindt op zaterdag 29 juni 2019 het VOTOWN FESTI-
VAL weer plaats in het KRAS Stadion 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 Ticketshopprijs inclusief servicekosten. 
Als SDOB-lid betaal je slechts EUR 29,= ! Kaartjes koop je 
gewoon bij de kassa in de kantine.  Alle info over het VO-
TOWN 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! 

      Vrijwilliger gezocht op onze zorgboerderij in Broek 
Op de woensdag van 9.30 tot 15.30.  

Het is erg leuk om te doen. Wil  je extra informatie over de 

mogelijkheden? Bel dan Jolanda Nankman 

06 27377396 

Groene vingers, maar geen tuin? 
Voelde u de in afgelopen periode de aandrang om es lekker in 
de tuin te gaan werken .. maar heeft u geen tuin?  Dan heb-
ben wij wellicht een oplossing: De tuinvereniging Broek 
(http://www.tuinverenigingbroek.nl/) heeft een (halve) tuin van 
+- 50 m2 beschikbaar voor een serieuze tuinier (m/v). Het sei-
zoen is nog niet echt begonnen, maar het voorjaar komt er 
aan dus wees er snel bij! Meld u aan bij Willem de Vries, tel: 
0653-160229 / 020-4033064 of e-mail: wdevries.wil-
lem@gmail.com 
 

 

 

 

 
Op zoek naar bijbaantje in Broek? 

Grasmaaien! 7.50 euro per uur. Meer info: 0622305836 
 

Bijbaan gezocht? 
Ben je op zoek naar de leukste bijbaan in Broek in Waterland! 
Dan is SDOB op zoek naar jou! SDOB wil heel graag op korte 
termijn haar trainingsstaf uitbreiden met ambitieuze jeugdtrai-
ners. Wil je wekelijks jeugdtraining geven, daarbij goed wor-
den begeleid en daar ook nog voor betaald krijgen? Dan ben 
je bij SDOB aan het goede adres. De functie van jeugdtrainer 
staat open voor jonge en oudere geïnteresseerden (minimaal 
13 jaar). Het is voor jonge startende trainers een hele mooie 
kans om ervaring op te doen met het begeleiden van groepen 
en te starten met leiding geven. Voor de oudere (her)star-
tende trainers is het een mooie manier om weer meer betrok-
ken te raken bij de voetballende jeugd in Broek in Waterland. 
Ben je geïnteresseerd en heb je wekelijks tijd om minimaal 1 
uur training te geven meld je dan bij Bas IJsselstijn (Hoofd-
jeugdopleiding). Bastiaanjr@hotmail.com  tel. 06-42475758 

 
Oproep overblijf Havenrakkers 

Voor de overblijf op OBS de Havenrakkers zijn we op zoek 
naar overblijfkrachten. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, grote broers of zussen maar ook buren. Wie wil kin-
deren tussen de 4 en 12 jaar begeleiden tijdens de lunch op 
school? Je ontvangt hiervoor een vergoeding. Mail je reactie 
naar tso@obsdehavenrakkers.nl  
 

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? 

 
Collectanten gezocht 

De landelijke collecteweek van het Nationaal Fonds Kinder-
hulp is van 15 tot en met 20 april. Voor deze collecte ben ik 
dringend op zoek naar collectanten die mee willen helpen om 
deze collecte tot een succes te maken. Wilt u graag helpen, 
dan verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen via 
M: 06-26971198 of email: helmabeijer@gmail.com. Met dank, 
Helma Beijer (collecte coördinator) 
 
BRISK Recorder Quartet Amsterdam  - Canção 
BRISK betekent levendig en wakker. “De genadeklap voor het 
imago van braafheid van de blokfluit”, schreef een recensent 
eens. Variatie in stijl en sfeer, virtuositeit en luchtigheid; dat is 
BRISK. Marjan Banis, Susanna Borsch, Bert Honig en Alide 
Verheij verschijnen altijd op het podium met een enorme ver-
zameling blokfluiten. Onder de naam Canção (Portugees voor 
‘lied’) speelt Brisk muziek geïnspireerd op Portugese volks-
liedjes, Sefardische en fado muziek, vanaf de renaissance tot 
heden. 
Waar: Kerk van Zuiderwoude  
Wanneer: Zondag 31 maart 2019 16:00-17:00  kerk open om 
15:30  
Entree: € 10,- 
Reserveren: Reserveren aanbevolen via  
jeanne-reserveringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
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