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AGENDA 
 
17jult/m27aug exposities in de kerk 
20jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
22jul OUD PAPIER Havenrakkers 
27jul OUD PAPIER Soos Noordzijde 
3aug OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
5augt/m13aug Broeker Feestweek 
9augt/m13aug Kermis 
10aug OUD PAPIER Soos Noordzijde 
12aug Markt op het Kerkplein 
17aug OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
28aug t/m1sep Voetbalclinic Real Madrid SDOB 
6sep Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
14sep Wonen Plus maaltijd Draai 33 
9okt Zonnebloemloterij 
 
 

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 
 
 

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 boekje in uw brievenbus en ook op onze site. 
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,--. Iedereen die 
belangstelling heeft voor een kraam kan mailen naar  
anneliesblank@hotmail.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parkeren 12 augustus 
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  
 
 

Zon op Waterland start vierde postcoderoos project 
Voor het volgende zonnestroom project van Zon op Waterland 
stelt de familie  Pronk aan de Overlekergouw 2  dakruimte  ter 
beschikking. U kunt zich aanmelden via de gebruikerspagina 
op de website www.zonopwaterland.nl  (project “Pronken met 
Zon”). U kunt ook mailen naar zonopwaterland@zonopneder-
land.nl  of contact opnemen via wdevries.willem@gmail.com,  
020 4033064,  of lokhas@xs4all.nl, 020 4033450. Een aan-
melding verplicht nog tot niets maar u geeft wel alvast blijk van 
uw belangstelling. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 28 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 
 



 
 

Informatieavond plaatsing zonnepanelen kazerne 
Wil je zonne-energie opwekken, maar heb je geen eigen dak 
beschikbaar of is je dak niet geschikt voor zonnepanelen? Ge-
bruik dan panelen op het dak van de brandweerkazerne! 
 
Groen Waterland Energie coöperatie realiseert in samenwer-
king met de gemeente Waterland een postcoderoos project, 
waarbij burgers pakketten zonnepanelen op het dak van de 
nieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland kunnen afne-
men.  
Op dit dak kunnen we jaarlijks rond de 20Mw aan zonne-ener-
gie opwekken en participanten de gelegenheid bieden direct te 
besparen op de energierekening. 
De pakketten bestaan uit +/- 1500 kWh op jaarbasis, de inves-
tering is BTW vrij en in samenwerking met Stichting Duurzaam 
Waterland wordt er een subsidie op de aanschaf gegeven. 
 
Woensdag 19 juli 2017 is er om 19.30 uur een informatie-
avond in de Draai 33 waar we het project, het aanbod en kos-
ten versus terugverdientijd toelichten. 
 
  

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? 
 
 

Kinderkunstlab Broek 
In september start het nieuwe seizoen van Kinderkunstlab 
Broek, een creatieve broedplaats voor kinderen van 6-12 jaar. 
We werken met veel verschillende technieken, waaronder fo-
tografie, film, animaties, tekenen, schilderen en boetseren. 
Ontwikkeling van de creativiteit, fantasie en beeldend ver-
mogen van kinderen staat daarbij voorop. 
Lessen zijn op maandag en donderdag van 15.15 tot 18.00. 
Op verzoek worden de kinderen van school gehaald. 
Eerste (proefles) gratis! Voor meer informatie kijk op onze 
facebookpagina: https://www.facebook.com/Kinderkunstlab/ 
Of mail Tessa@posthumadeboer.com 
 
 
Tessa Posthuma de Boer en Herman Spaans exposeren in 

de kerk 
Vanaf 17 juli tot 27 augustus zijn in de kerk van Broek in 
Waterland twee nieuwe exposities ingericht. Tessa Posthuma 
de Boer, fotografe uit Broek in Waterland, exposeert met de 
serie 'Zwaantje'. Portretfoto's van haar dochter in de sfeer van 
schilderijen uit de Gouden Eeuw. 
Herman Spaans exposeert met schilderijen. Hij laat zich 
inspireren door landschaps- en portretfoto's en schilderijen 
van bekende en onbekende schilders. Herman is een geboren 
Broeker en zijn hele leven melkveehouder geweest. Pas op 
zijn tachtigste is hij begonnen met schilderen en bleek over 
onvermoede talenten te beschikken. 

 
 

Sleutels verloren 
Verloren in Broek-Zuid (omg. Molengouw) een bos sleutels. 
Met o.a. autosleutel en een grote karabijnhaak. Tel. 06-
36275026 
 

 
 
 

 
 

Fysiotherapie en fitness 
Rob de Baat Fysiotherapie en fitness, Nieuwland 21 
Vanaf maandag 17 juli zomerrooster, kijk op www.robde-
baat.nl. 
In september ook de mogelijkheid te komen fitnessen op za-
terdagmorgen en op dinsdag en donderdagavond  jeugdgroe-
pen. Pilates op maandagavond en donderdagmorgen 
 
 

Rode Kruis collecte 2017 
De Rode Kruis collecte heeft dit jaar in Broek 1135,75  euro 
opgebracht. Alle gevers hartelijk dank. Namens afdeling Zaan-
streek/ Waterland: Johan Lok. 
 
 

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). 
 
 

Supermarkt in Broek 
Laatste nieuws: De Pvda Waterland heeft een video gemaakt 
over de plannen voor het Kebo en braandweer kazerneterrein. 
 
 

Let op 
Op 31 augustus zal er i.v.m. de vakantie geen Broeker Ge-
meenschap verschijnen. 
 
 

Bedankt avondvierdaagse 
Het is alweer 2 weken geleden dat de avondvierdaagse werd 
gelopen. Maar op deze manier toch nog even een bedankje 
aan al die controleposten, ehbo-ers, medaille uitreikers en an-
dere die geholpen hebben om 240 lopers 3 gezellige wande-
lingen te laten maken. Alle wandelaars gefeliciteerd, jullie wa-
ren goede en sportieve lopers. Helaas kon er de laatste avond 
vanwege het naderende onweer niet gelopen worden. Daar-
door verliep de uitreiking van de medailles rommeliger dan u 
van ons gewend bent. Als uw zoon/dochter of uzelf niet de 
juiste medaille gekregen heeft of er iets anders niet in orde is 
kan het altijd (dit jaar of anders volgend jaar) rechtgezet wor-
den. U moet dit alleen wel even doorgeven. Neem in deze ge-
vallen contact op met Tatia Englebert westweer 1 
(0204033530). 
 
 

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. U bent van harte welkom voor een bezoekje en wellicht 
een kopje koffie. 


