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AGENDA 
6jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
6jul Juridisch spreekuur 
8jul open dag brandweer 
9jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
13jul OUD PAPIER Soos Noordzijde 
17jul expositie Herman Spaans in Broeker kerk 
20jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
22jul OUD PAPIER Havenrakkers 
5augt/m13aug Broeker Feestweek 
9augt/m13aug Kermis 
12aug Markt op het Kerkplein 
28aug t/m1sep Voetbalclinic Real Madrid SDOB 
6sep Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
 

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 zorg. 24/7 direct 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. 
 

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  
 
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, Stichting De Broeker Gemeenschap  

 
Marjan Valk – van der Sluijs 
28 maart 1958 – 19 april 2017 

Wij willen u bedanken voor de steun en hartverwarmende be-
langstelling die wij hebben ontvangen tijdens het ziekbed en 
na het overlijden van onze lieve Marjan. 
Uw lieve reacties zijn voor ons een grote troost in deze tijd.  
Met de liefde van Marjan in ons hart blijven wij het goede zoe-
ken. 
Klaas Valk 
Sofie, Martin, en Isaak  
Laura en Maarten 

 
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. Op de boekentafel vindt u romans en informatieve boe-
ken, bijzondere tweedehands boeken en boeken over Broek 
en directe omgeving. Daarnaast LP's en kaarten. 
U bent van harte welkom voor een bezoekje en wellicht een 
kopje koffie. 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 14 juli 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 
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EHBO-vereniging nieuwe stijl 

Start vandaag nog met een cursus EHBO! 
Waarom? Wilt u hulpeloos toekijken als er iemand bewuste-
loos raakt? Of als uw kind zich snijdt en het bloeden stopt 
maar niet? 
Waarom nog meer: binnen ons dorp hebben wij gelukkig veel 
verenigingen die regelmatig activiteiten organiseren. Bij deze 
activiteiten moeten vaak EHBO’ers aanwezig zijn, anders 
wordt geen vergunning voor het evenement verleend. Wij 
doen ons uiterste best om geen “nee” te hoeven verkopen, 
want als bestuur van de EHBO vereniging vinden wij het be-
langrijk om ons dorp zo “actief” mogelijk te houden. Echter we 
hebben maar een kleine groep leden die ook werkelijk inzet-
baar zijn. Dus buiten het feit dat we het belangrijk vinden dat 
zo veel mogelijk mensen weten wat te doen bij een ongeluk, 
zijn wij ook op zoek die zich, na het behalen van hun EHBO 
diploma, in willen zetten als vrijwilliger bij andere verenigingen. 
Het zou natuurlijk ook heel fijn zijn, als uit de verenigingen die 
beroep doen op de EHBO, zich mensen aanmelden voor deze 
cursus.  
 
Met E-learning kunt u gelijk starten, door middel van duidelijke 
filmpjes en een snelle feedback kunt u in uw eigen tempo het 
EHBO theorie certificaat halen. In aansluiting daarop, kunt u 
bij de EHBO vereniging in Broek in Waterland onder leiding 
van gecertificeerde kaderinstructeurs uw EHBO diploma ha-
len, dit kost u 3 x 4 uur voor de praktijklessen en daarna kunt 
u examen doen (ook ca. 4 uur) 
De eerst komende praktijklessen zijn:  
Laatste 2 zaterdagen september vanaf 9.30 tot 12.30 met uit-
loop tot 13.00  (23 en 30 september) 
1 zaterdag oktober lotus2 uur 10.00-12.00  (7 oktober) 
2e zaterdag oktober examen m(14 oktober) 
De kosten, € 170,00, worden door de (meeste) ziektekosten-
verzekeringen voor een groot deel/of zelfs geheel vergoed. 
(Deze kosten zijn inclusief de lidmaatschapskosten voor het 
seizoen 2017/2018) 
Om een behaald diploma geldig te houden, dient u per jaar 4 
lesavonden van 2 uur bij te wonen, uiteraard kan dit bij de    
EHBO Broek in Waterland, de lidmaatschapskosten bedragen 
€ 55,00 per jaar. (ook deze kosten worden door veel ziekte-
kostenverzekeraars vergoed) 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Paul Cohen: tel. 0640327923 of paulambu112@kpnplanet.nl
  

Bert Verhoeff en Piep van Sante exposeren in de kerk  
Tot 16 juli zijn in de kerk van Broek in Waterland twee exposi-
ties ingericht. Bert Verhoeff, gerenommeerd fotograaf en oud 
inwoner van Broek in Waterland exposeert met foto´s uit zijn 
boek `Het Wonder van Waterland`. 
Piep van Sante, kunstenares uit de Beemster schildert en 
maakt digitaal werk dat gedrukt is op diverse materialen als  
plexiglas en aluminiumplaat.  
 

Herman Spaans, schilder vanaf zijn 80ste 
Herman is een geboren Broeker en is zijn hele werkzame le-
ven melkveehouder geweest, de langste tijd in de Belmer-
meer. Pas op zijn tachtigste is hij begonnen met schilderen. 
En hij blijkt over onvermoede talenten te beschikken. Spaans 
laat zich inspireren door landschaps- of portretfoto’s en schil-
derijen van bekende en onbekende schilders. Vanaf maandag 
17 juli te zien in de kerk van Broek in Waterland.  
 

Zuiderwouder kerk open 
Van 3 juli t/m 1 september 2017 is de kerk van Zuiderwoude 
elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur. 
Vrijwilligers ontvangen u gastvrij.  
Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of 
wandeling. Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisse-
lende expositie. 
Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een 
tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars aan te 
steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sok-
ken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het on-
derhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische in-
formatie. 
Van 1 juli tot 2 augustus exposeert Marth Craandijk met kleur-
rijke schilderijen geïnspireerd door de natuur. Marth schildert  
 
 
 

 
gestileerde bloeiende bloemen en bomen in een kleurrijk pa-
let. Ze studeerde onder meer aan de Rietveld Academie en 
exposeerde in binnen- en buitenland. In juli zijn haar schilde-
rijen te bezichtigen in het kerkje van Zuiderwoude. 
Van harte welkom! 
www.kerkzuiderwoude.nl  
  

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. 
 

Zonnebloemloterij 
De zonnebloemloterij is gestart. Dit jaar met een fris nieuw 
prijzenpakket. Maandag 9 oktober 2017 vindt de trekking 
plaats. Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & Om-
streken komen tot eind augustus met de loten langs. Met de 
opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor men-
sen met een lichamelijke beperking. Mogen we op u rekenen? 
 

Oppassen!!!!! 
Hallo ik ben Edi en ben 13 jaar oud. Ik zou heel graag willen 
oppassen want ik ben een ervaren oppas van drie kleine zus-
jes. U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer: 0641131069 
Of email:ediboy752@gmail.com 
Ik ben beschikbaar vanaf 15:30 en in de zomervakantie altijd. 
Ik hoop dat ik snel gebeld wordt. 
 

Vakantie-adres gezocht voor Sofie 
Welke hondenbezitter/-liefhebber kan onze hond Sofie (Duitse 
korthaar staander) van 3 t/m 16 aug. erbij nemen? Zij houdt 
van gezelschap, is erg makkelijk en gaat goed om met andere 
honden. 06 38446053 of 020 7539486 
 

Rob de Baat Fysiotherapie en  FITNESS , Nieuwland 21 
Vanaf 1 september ook fitness op zaterdagmorgen. 
Verder een vroeg uur PILATES donderdagochtend 8.30 
en na de zomer  een 2de jeugdgroep op ma.of di. avond 
Kijk voor alle tijden en prijzen op www.robdebaat.nl 
 

Vacatures SDOB 
Boekhouding SDOB 
Onze club wordt steeds groter, er worden meer evenementen 
georganiseerd en daarmee wordt de financiële administratie 
met de dag complexer en bewerkelijker. Onze penningmees-
ter kan wel wat hulp gebruiken en daarom zijn we op zoek 
naar iemand met (enige) boekhoudkundige kennis en ervaring 
die een deel van de administratieve taken voor haar/zijn reke-
ning wil nemen. De administratie van onze club is verregaand 
geautomatiseerd. Het zal met name gaan om (i) invoeren en 
verwerken van facturen in de geautomatiseerde financiële ad-
ministratie en/of (ii) inning van contributies. De contributies 
worden in beginsel geïnd door een externe organisatie. De 
werkzaamheden zullen betrekking hebben op het bijhouden 
van de betalingsachterstanden en het nemen van passende 
maatregelen. Heb je interesse, neem dan contact op met 
Maarten Doornenbal (06-28676154). 
 
SDOB Onderhoudscommissie 
De Onderhoudscommissie van de Broeker voetbalclub 
S.D.O.B. is op zoek naar iemand met kennis van elektrische 
installaties die tijd heeft om de onderhoudsploeg te versterken. 
De onderhoudsploeg komt in beginsel iedere maandagoch-
tend om 8.00 uur bijeen om onder het genot van een kopje 
koffie te bespreken wat er die dag moet gebeuren. Wij denken 
aan iemand die met werken is gestopt en bereid is een ge-
deelte van zijn tijd aan te wenden voor het instandhouden en 
verbeteren van de elektrische infrastructuur van onze club. 
Heb je interesse, neem dan contact op met Kees Swart (020-
4031585). 
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