
8 juni 2017   No. 1667  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
8jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
8jun Broeklab 
8jun Wonen Plus maaltijd 
9junt/m16jul expositie kerk Broek in Waterland 
9junt/m25 jun expositie kerk Zuiderwoude 
15jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
18t/m24jun Collecte Rode Kruis 
22jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
24jun OUD PAPIER Havenrakkers 
27t/m30jun Senioren vierdaagse 
29jun OUD PAPIER Soos Noordzijde 
2t/m8jul Collecte De Opkikker 
3t/m6jul Avondvierdaagse 
5jul Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
6jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
6jul Juridisch spreekuur 
9jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
5augt/m13aug Broeker Feestweek 
9augt/m13aug Kermis 
12aug Markt op het Kerkplein 
 

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 
06-10570470 monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren 
over onze diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 di-
rect bereikbaar! 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door 
beëdigde advocaten. 
 

Sleutelbos gevonden 
Er is op het kerkplein na de festiviteiten rondom Neeltje Pater 
een sleutelbos gevonden met diverse sleutels. 
Rode bevestiging clip en twee bonuskaarten van de albert 
heyn:) 
Af te halen op KP 10 

 
Wordt vrijwilliger op de Zorgboerderij  Overlekergouw 1 

Wij zoeken vanaf de zomer vrijwilligers op onze Zorgboerderij. 
Het gaat om de maandag, woensdag of vrijdag. Dag en de fre-
quentie kan in overleg. 
Voor informatie bel Jolanda Nankman 06-27377396 
www.zorgboerderijwaterland.nl 

 
Dorpsraad 

De Dorpsraad vergadert op 5 juli in het Broekerhuis. Aanvang 
20 uur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Broekerfeestweek 

Beste Broekers, ook dit jaar vieren wij met elkaar de Broeker-
feest week. Deze altijd sprankelende week start op zaterdag 
5 augustus met de traditionele opening met de kinderen op 
het voetbalveld, gevolgd door de presentatie van de (vrienden-
buren-collega) teams, die door hun deelname de feestweek 
extra kleur geven. 
Het volledige programma van de feestweek komt in week 29 
middels het vertrouwde groene boekje in uw brievenbus en is 
uiteraard binnenkort ook op onze site te vinden. 
Voor diegene die met vrienden-collega’s-buren een feest-
weekteam willen vormen: formulieren om je op te geven liggen 
bij Eetwinkel Jesse; schrijf je snel in! 
 
Op zaterdag 12 augustus a.s organiseert de Broeker Ge-
meenschap een markt op het Kerkplein en langs het Ha-
venrak. De markttijden zijn van 10.30 - 16.30 uur. Prijs markt-
kraam: € 40,- kraam met eten en drinken € 60,--. De brieven 
aan de vaste kraamhouders gaan binnenkort de deur uit. An-
deren die ook belangstelling hebben voor een kraam kunnen 
contact opnemen mailen naar anneliesblank@hotmail.com  
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 16 juni 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
U kunt uw kopij (in arial aangeleverd) sturen naar: redactie@debroekergemeenschap.nl 

Voor de digitale versie: www.debroekergemeenschap.nl 
 
 

 

 

 

 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks 
organiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan 
thuis beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of 
een feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u be-
schikbaarheid en de bescheiden tarieven zien. 
www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffie-
drinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en 
ook breien en haken voor een goed doel, behalve als er 
lunch is van Wonen Plus. 
 

Digicafé 
Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 
16:00 geopend en bent u welkom met uw laptop, 
smartphone of andere digi-apparaten. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeon-
les 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Kleuterdans & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean 
spreekur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
 

Wonen Plus 
8 juni is de laatste keer dit seizoen dat er een maaltijd ge-
geven wordt. Als afsluiting wordt dan bij droog weer bij 
Jesse gegeten en bij nat weer weer in DRAAI 33 
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Parkeren: In verband met de komende zomervakantie wil de 
Broeker Gemeenschap de bewoners van het Havenrak, 
Dorpsstraat en Kerkplein vragen, indien zij op vakantie zijn, er 
zorg voor te willen dragen dat hun auto op die dag (zaterdag 
12 augustus) niet voor de eigen woning geparkeerd kan zijn. 
Op die dag geldt voor de genoemde straten een parkeerver-
bod. Bij voorbaat dank hiervoor, Stichting De Broeker Ge-
meenschap  

 
Kerk open Broek in Waterland 

De kerk van Broek in Waterland is de hele zomer open: 
zondag en maandag van 13.00 tot 16.00 uur en 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens de openingstijden kunt u het prachtige gebouw bezich-
tigen en een kijkje nemen op de boekentafel. Hier vindt u ro-
mans en informatieve boeken, bijzondere tweedehands boe-
ken en boeken over Broek en directe omgeving. Daarnaast 
LP's en kaarten. 
De verkoop van boeken en het bezoek aan de kerk zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor het onderhoud en de instand-
houding van dit gebouw. U bent van harte welkom voor een 
bezoekje en wellicht een kopje koffie. 
 

Bert Verhoeff en Piep van Sante exposeren in de kerk 
Vanaf 9 juni tot 16 juli zijn in de kerk van Broek in Waterland 
twee nieuwe exposities ingericht. Een met foto`s van Bert 
Verhoeff, gerenommeerd fotograaf en oud inwoner van Broek 
in Waterland. Hij exposeert met foto´s uit zijn boek `Het Won-
der van Waterland`. 
De ander met werk van Piep van Sante, kunstenares uit de 
Beemster. Zij schildert en maakt digitaal werk dat gedrukt is 
op diverse materialen als  plexiglas en aluminiumplaat.  
 

Expositie Amsterdamse straatbeelden 
georganiseerd door de CatharinaStichting in de kerk te Zuider-
woude. Deze expositie loopt de laatste drie weekenden in juni. 
Patricia Spoelder is Amsterdams beeldend kunstenaar. Voor 
de serie Cityscapes schilderde ze Amsterdamse straatbeel-
den, met een voorkeur voor industriële landschappen. 
 

Rode Kruis collecte 2017 
De Rode Kruis Week is van 18 tot en met 24 juni 2017. Dan 
gaan duizenden enthousiaste vrijwilligers, ook in Broek in Wa-
terland,  langs de deuren om geld op te halen voor het Rode 
Kruis.  We hopen op een mooie opbrengst van onze collecte. 
Mogen we op uw gift rekenen?    Zie: http://www.rode-
kruis.nl/campagnes/rode-kruis-week 
 

Hoe ver zou jij ’s nachts lopen uit angst voor geweld? 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017 organi-

seert Stichting Vluchteling de achtste Nacht van de Vluchte-

ling. 1350 deelnemers lopen ’s nachts 40 kilometer. Het doel 

is een zo hoog mogelijk bedrag voor noodhulp voor vluchtelin-

gen wereldwijd. 

Om 00.00 uur start vanaf de Westergasfabriek. De wandelaars 

komen tussen 02:30 en 05:30 bij SDOB. 

Er is een bandje, de bar is open voor verkoop van snacks en 

gratis koffie/thee. Er is en ludiek voetenbad met vuurkorven en 

lampjes en er wordt lekkers voor het goede doel verkocht. 

We kunnen nog mensen en materiaal gebruiken. Meedoen, 

meer weten, meer ideeën? Mail hallo@regeltmaart.nl of bel 

06 19200148. Meelopen of doneren kan ook,  

https://www.nachtvandevluchteling.nl 

Senioren (rolstoel) vierdaagse 
Dit jaar wordt de vierdaagse gehouden van 27 t/m 30 juni 
27 juni in Ilpendam; 28 juni op Marken; 29 juni in Broek in Wa-
terland; 30 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.00 uur.  
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
3,4,5,6 juli (maandag t/m donderdag) is er in Broek weer 
avondvierdaagse. Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tus-
sen 17.45 en 18.00 uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 8 juli is een inhaaldag. 
 

Real Madrid Voetbal Clinic 
SDOB is er in geslaagd om in de laatste week van de zomer-
vakantie,  28 augustus t/m 1 september 2017, een Real Ma-
drid Voetbalkamp te gast hebben bij SDOB! Het Real Madrid  
Voetbalkamp is een 5-daagse trainingsweek voor jeugdspe- 
 

 
lers (jongens en meisjes) van 7 t/m 14 jaar van elk niveau, on- 
der leiding van UEFA gecertificeerde trainers. Zij hebben met 
succes de opleiding van Real Madrid doorlopen. 
Aanmelden kan nog via internet: https://frmclinics.nl/ 
Kosten: 229 Euro per kind incl. bal, tenue, training, elke dag 
lunch, bidon.   
Wees er snel bij, want er is beperkt plaats! Je leest er alles 
over op www.frmclnics.nl. 
 

Nieuwe Leesclub in Broek in Waterland 
Na de zomer meedoen met een nieuwe leesclub op 6 maan-
dagavonden? We lezen moderne Nederlandse boeken en ko-
men bij elkaar thuis beurtelings bij de deelnemers.  
6 bijeenkomsten tussen september en april. Maximaal 8 deel-
nemers. Kennismaking en eerste boek 11 september. Info en 
opgave: Joke van der Ouderaa - 020 403 1592  /06 120 806 
96 of Henk Ekker - 020 403 1200 / 06 519 481 33 
 

Zonnebloemloterij 
De zonnebloemloterij is weer gestart. Dit jaar met een fris 
nieuw prijzenpakket. Maandag 9 oktober 2017 vindt de trek-
king plaats. Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & 
Omstreken komen vanaf heden tot eind augustus met de loten 
langs. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activitei-
ten voor mensen met een lichamelijke beperking. Een groot 
deel van de opbrengst gaat naar dagjes uit en activiteiten in 
de gemeente Waterland. Mogen we op u rekenen? 
 

Collecte stichting Opkikker 
Van 2 tot en met 8 juli vindt de collecte van Stichting Opkik-
ker 2017 plaats. Deze collecte wordt voor het eerst gehouden 
in Broek in Waterland en Monnickendam. Ik werk als vrijwilli-
ger bij Stichting Opkikker. Ik begeleid gezinnen tijdens een 
Opkikkerdag of kruip in de huid van de kikker.  
Stichting Opkikker verrast gezinnen met een langdurig ziek 
kind met een Opkikkerdag, een dag vol ontspanning en plezier 
voor het hele gezin. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en vi-
deomateriaal om de dag nog eens te herbeleven. 
Ik ben op zoek naar collectanten. Wil jij mij helpen, stuur dan 
een mailtje naar: marrit.middelaar@hva.nl. Ook tijdens de 
avondvierdaagse wordt gecollecteerd. Dank, Marrit Middelaar 
 

Kerkgemeenschap schenkt kerk aan de Broekers 
De kerkgemeenschap van Broek in Waterland heeft besloten 
het kerkgebouw over te dragen aan de nieuwe stichting Broe-
ker Kerk. Deze stichting zal de publieke functie van het kerk-
gebouw veilig stellen in de toekomst. 
Per 1 januari 2018 is de formele overdracht beoogd. 
Uiteraard gaan de kerkdiensten en de vrijwilligersactiviteiten 
gewoon door. Prioriteit is om onderdak te blijven bieden aan 
alle Broeker culturele en maatschappelijke initiatieven die nu 
ook al plaatsvinden in de kerk. Voor meer informatie zie onze 
website: www.kerkbroekinwaterland.nl.  

 
Vakantiekamp (8-12 jaar) in Monnickendam 

Tot jezelf komen in de natuur. Dat is wat we de kinderen ook 
dit jaar weer bieden. We zetten de grote tent neer op de cam-
ping in Monnickendam. Het betreft een dagkamp voor kin-
deren van 8 t/m 15 jaar dat start op maandag 24 juli om 9.00 
en eindigt op donderdag 27 juli om 17.00 uur. We gaan vlotjes 
bouwen, zandkastelen maken, luieren, lezen, verhalen vertel-
len, zwemmen, yoga en in de middag in het atelier werken aan 
een kunstwerk. De kosten bedragen 175 euro. Aanmelden kan 
tot 1 juli. Er is nog plek voor 4 kinderen. Meer informatie: 
www.worldatyourfeet.nl of bel Angela (0651616234) 

 
Onderdoorgang N247 

Er zijn vorderingen gemaakt bij de studie over de onderdoor-
gang van de N247 in ons dorp. Zoals beloofd op de eerdere 
presentatie op 17 januari jl. organiseert de Ouderensoos Broek 
in Waterland  daar een vervolg op. 
Dinsdag 20 juni 2017 aanvang 14.00 uur bent u van harte 
welkom in het Broekerhuis, Leeteinde 16, Broek in Waterland. 
 Deze bijeenkomst is voor alle 55 plussers uit Broek, Zuider-
woude en Uitdam. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. 
Marjolein Brandt van onderzoeksbureau APPM geeft  daarover  
een presentatie.Daarna is er tijd voor het stellen van vragen, 
het doen  van suggesties en het maken van op- en aanmerkin-
gen.  Ook Dorpsraad en Provincie zullen  aanwezig zijn. 
De passage van de N 247 door ons dorp raakt ons allemaal, 
dus komt allen!  Zaal open 13,30 uur. 
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