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AGENDA 

 
17jult/m27aug exposities in de kerk 
17aug OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
24aug OUD PAPIER Soos Noordzijde 
28aug t/m1sep Voetbalclinic Real Madrid SDOB 
31augOUD PAPIER Soos Zuidzijde 
31aug GEEN BROEKERGEMEENSCHAP!! 
6sep Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
7sep OUD PAPIER Soos Noordzijde 
7sep herhalingscursus BLS/AED 
9sep OUD PAPIER De Havenrakkers 
9sep Broekx Open Golf 
10t/m16sep collecte Prinses Beatrix Spierfnds 
12sep Dhr. Neijs vertelt over Afrika 
14sep OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
14sep Wonen Plus maaltijd Draai 33 
16sep inzameling voedselbank 
21sep OUD PAPIER Soos Noordzijde 
30sep OUD PAPIER De Havenrakkers 
4okt Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
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. 
 

Dringende oproep schoolbibliotheek 
Voor de schoolbibliotheek van basisschool De Havenrakkers 
zijn wij dringend op zoek naar ondersteuning. Wij zoeken 
mensen die tijd beschikbaar hebben op vrijdagochtend. We le-
nen iedere maand uit. Als we genoeg mensen hebben, ben je 
vijf à zes keer per schooljaar aan de beurt. Daarnaast zijn er 
aanvullende werkzaamheden zoals boeken klaar maken voor 
de uitlening, etiketten maken etc. Die doen we in overleg ook 
op vrijdagochtenden, maar kunnen afhankelijk van beschik-
baarheid natuurlijk ook op een andere dag. 
Heb je interesse of vragen, stuur dan een mail naar school-
biebbiw@gmail.com. Dan nemen wij contact met je op! Dani-
elle Boneveld en Marion Rem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 minutenwaterland 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op woensdag 16 au-
gustus 2017 om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in 
Waterland. 
De kosten bedragen € 40,00. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op don-
derdag 7 september 2017  om 19.30 uur in de brandweerka-
zerne te Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 20,00 
De cursus kinderreanimatie zal begin oktober zijn. Datum 
wordt later bekend gemaakt. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de site: 
www.6minutenwaterland.nl of per mail: 6minutenwater-
land@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 06- 
53185923 
 

Supermarkt in Broek 
Laatste nieuws: De Pvda Waterland heeft een video gemaakt 
over de plannen voor het Kebo en brandweer kazerneterrein 
Laat je stem horen op onze Website! www.supermarktin-
broek.nl 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 september 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 

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 
spreekuur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
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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. 
 

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 
 

Exposities in kerk Broek in Waterland 
Tot 27 augustus zijn in de kerk van Broek in Waterland twee 
exposities ingericht.  
Tessa Posthuma de Boer, fotografe uit Broek in Waterland, ex-
poseert 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 inspi-
reren door landschaps- en portretfoto's en schilderijen van be-
kende en onbekende schilders. Herman is een geboren Broe-
ker en zijn hele leven melkveehouder geweest en pas op zijn 
tachtigste begonnen met schilderen. 
Vanaf 28 augustus worden deze exposanten opgevolgd door 
Elly Koot en Eiko Waleson. Elly Koot van voorheen het Lunch-
café Atelier in Broek in Waterland laat nu zelf haar werk zien. 
Elly maakt in haar schilderijen gebruik van 'enkaustiek'; een 
eeuwenoude techniek van verhit bijenwas vermengd met pig-
menten.  
Dorpsgenoot Eiko Waleson omschrijft zich als creatief foto-
graaf. Hij exposeert met foto's waarin hij zijn passie toont voor 
licht en compositie, tot uiting gebracht in zowel landschappen, 
stillevens, reportage als objecten. Zijn foto's zijn kunststukken 
op zichzelf. 

 
Stilte Wandeling 

zaterdag 2 september 2017  
(Bij slecht weer zaterdag 9 september) 
Samen wandelen in de natuur, een trektocht door het land en 
langs de meren. We gaan op ontdekkingsreis naar de wijsheid 
van binnen. Verbind je persoonlijke reis met de grote ruimte 
om je heen: het helende veld. Volg de bewegingen van de ziel 
met je hart als zintuig. Ben je naar de buitenwereld georiën-
teerd, of luister je naar je interne kompas? Alles wat je moet 
weten, weet je al. Een stilte wandeling is een stap in die rich-
ting. Ik wil je laten ervaren wat de stilte met je kan doen. Tij-
dens deze natuurwandeling nemen we een pauze en zullen 
we een moment nemen om een meditatie/ontspanningsoefe-
ning te doen en te luisteren naar inspirerende teksten.  
Start: Broek in Waterland. Opgave en verdere info: 
gretapauw@gmail.com   
 

Fun, food & vuurkorf bij ATV Broek 
Dit jaar slaat de tennisvereniging een nieuwe bal. Tijdens de 
jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren is er bijna da-
gelijks een themafeestje, zoals een Engelse-, Ierse- en Brazili-
aanse-avond. Maar ook een zalm- en palingrookmiddag en 
haring & oude jenever, allemaal rond de vuurkorf op het gezel-
lige terras aan de Van Disweg bij ATV Broek. 
Deze avonden zijn er niet alleen voor de leden van de tennis-
vereniging maar voor alle dorpsgenoten en liefhebbers van  
gezelligheid. De clubkampioenschappen zijn van 6 t/m 23 sep-
tember. Hou het programma op de posters in het dorp en de 
Facebookpagina van ATVBroek in de gaten voor meer infor-
matie. 
Ben je lid van ATVBroek? Schrijf je dan snel in voor de club-
kampioenschappen op www.toernooi.nl.  
 

 
 

Broekx Open Golf zaterdag 9 sept. a.s. 
 Voor de zesde keer wordt het golftoernooi voor alle inwoners 
en hun genodigden van de voormalige gemeente Broek/ Zui-
derwoude/Uitdam gehouden op de inmiddels vaste baan voor 
deze gezellige wedstrijd: Golfbaan Amsterdam- Waterland. 
Op zaterdag  9 september a.s. start het om 11.00 uur met 
koffie voor iedereen met een officiële handicap. 
De Stableford-wedstrijd/ greenfee  inclusief ontvangst en hap-
jes bij de borrel en een heerlijk Indonesisch buffet kost € 70,- 
p.p. 
Zonder maaltijd meedoen is ook mogelijk en dan kost deze al-
tijd leuke en enerverende dag slechts € 45,- . 
Inschrijven (kan tot uiterlijk 26 augustus a.s.) en/of meer infor-
matie verkrijgen kan bij: 
Jeroen Haak via haakverver@ziggo.nl  of 
Jan Mens via mensjan@gmail.com 

 
Prinses Beatrix Spierfonds 

In de week van 10 tot en met 16 september is er weer de jaar-
lijkse collecte. 
Helaas zijn er niet voor alle straten collectanten. Wie o wie zou 
er een straatje willen doen? 
Opgeven bij Jacinta Steur telefoon; 020 403 3202 of 06 515 
75 180 
 

dhr Neijs vertelt over Afrika 
dinsdag 12 september aanvang 20.00 Hart van Katwoude 
Hoogendijk 27, Katwoude  
Een aantal maanden per jaar verblijft de familie Neijs in Afrika 
om daar medische hulp aan te bieden. 
 

Inzameling voor de voedselbank 
op zaterdag 16 september 2017 
in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sauzen, blik-
ken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, koek en 
natuurlijk douchespullen en tandpasta. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, 
geen verse waren en niets over de datum! 
Ook in 2017 gaan wij door met inzamelen voor de voedsel-
bank, de mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank 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 Broek in Waterland 
 
 

Zuiderwouder kerk open 
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 binnen en geniet van de wisselende exposi-
tie. Op dit ogenblik prachtige foto’s gemaakt vanaf de Marker-
dijk door fotograaf Albert Roosenburg uit Zuiderwoude.  
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. 
Kom vrijblijvend een kijkje nemen! 
www.kerkzuiderwoude.nl 
 

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

Let op 
Op 31 augustus zal er i.v.m. de vakantie geen Broeker Ge-
meenschap verschijnen. 
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Feestweek 2017 
Het zit er weer op. Een prachtige week waarin de 
weergoden ons redelijk welgezind waren. Zaterdag 
begon onder een stralende zon en de aanwezige 
kinderen konden zich prima vermaken met de 
pony’s, het brandje blussen en het springkussen. 
De ouders vonden elkaar op het SDOB terras waar 
zij onder genot van een drankje een zoute haring 
konden nuttigen. Na een wandeling door het dorp 
presenteerden de 9 deelnemende teams zich aan 
het aanwezige publiek.  
Terwijl de teams (en anderen) zondag nog aan het 
fietsen waren testten de kinderen hun balans op de 
brandweerslang.  
Maandagavond liepen de kinderen een speurtocht 
door het dorp, inclusief een boottochtje over het Ha-
venrak.  
Woensdag werd de kermis door de kinderen mid-
dels het kermisspel feestelijk geopend.  
Donderdag was het moment om je talent te laten 
zien, wat vervolgens beoordeeld werd door een on-
afhankelijk jury.  
Tijdens de markt viel een enkele druppel regen 
maar verder was het prima, altijd een heerlijke dag 
waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar ontmoeten 
op het immer gezellige Kerkplein. Een stoet van 
ruim 200 dapperen waagden zich aan de beruchte 
Land over zand tocht met Broeker Stijn Wiede-
meyer als winnaar, net als vorig jaar en dat jaar 
daarvoor en ook nu was  vooral zijn feestweek team 
hier erg blij mee. 
Negen teams hebben zich de afgelopen week met 
hart en ziel ingezet en de feestweek kleur gegeven.  
Het team van de Freddies ging met de hoogste eer  
strijken, gevolgd door de nieuwkomers Sons of An-
archy en Bordeaux Brouque. Een gedeelde 4e plek 
voor Freek in het Wild en Broeker Baywatch,  een 
gedeelde 5e plek voor de Tijgers en het B-Team, 
gevolgd door de Broekies en als hekkensluiter de 
meiden van Heel Broek Bakt, The Pink Ladies.  
 

Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil 
graag al die feestende, gezellige, Broekers en hard-
werkende vrijwilligers bedanken, die er allemaal, 
met elkaar, voor hebben gezorgd dat we weer een 
geweldige WEEK hebben gehad.   
Alvast voor in uw agenda; de feestweek 2018 start 
op zaterdag 4 augustus, tot dan! 
 
 

Antwoorden fietstocht 
1) Roomeinde 30 
2) Watergang 
3) Walvis (Noordmeerweg 16) 
4) Hoop doet leven 
5) Kloosterdijk sluis, Monnickendam 
6) Waterwinplaats 
7) 92 
8) Bijna 2 jaar 
9) 't Zand 6 
10) Kathodische Bescherming 
11) Trintel 74 
12) Trintel 135 
13) 12 borden; 13 is ook goed gerekend 
14) Bloemendalergouw 94 
15) rond het jaar 1000 
16) Verdient een eigen postzegel (stond op brievenbus hoek 
Zuideinde/Bakkerstraat 
 
 
 
 

 
 
 

Voetpuzzeltocht 
1) Roomeinde 22/24 
2) Dorpsstraat 3 
3)Dorpsstraat 11/13 
4) Kerkplein 
5) Leeteinde 24 
6) Havenrak 1 
7) Havenrak 19  (Dokterspad) 
8) De Erven 8 
9) Roomeinde 5 
10) Roomeinde 29/35 
11)Dorpsstraat 16 
12) De Erven 22 
13) De Erven 40   
14) Leeteinde 2 
15) Laan 18 
16) Roomeinde 10 
17) Havenrak 35 (Grutterspad) 
18) Kerkplein 11 
19) Kerkplein 5 
20)  Havenrak 7 
21) Laan 10 
22) Leeteinde 10 
23) Havenrak 5 
24) De Erven 26 
25) Leeteinde 3 
26) Roomeinde 34. 
Open vragen: 
27) 1740 ( Leeteinde 12) 
28) niet beoordeeld  door foutieve vraagstelling 
29)Roomeinde 8  
30) 5 februari 1825 (lantaarnpaal kerkbrug)  
Winnaars:  
Volwassenen: 1. ex aequo R. Vennik,  fam. van Feggelen,  R. 
Kras, M. Blijleven  
Kinderen: 1. Loïs enViggo Dorland   2. Sanne Franken 
In totaal waren er 66 deelnemers 
 

verrassingselement teams 
5 soorten ijs moesten er blind geproefd worden 
1) Stroopwafelijs; 2) Bloedsinaasappelijs; 3) Vanille-ijs; 4) kof-
fie/mokkaijs en 5) Redbullijs 
 
open vragen 
1) noem de 11 steden van de elfstedentocht 
Leeuwarden, Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Hinde-
lopen, Sloten, Stavoren, Sneek, Workum en IJlst 
2) In welk jaar was de 1e Elfstedentocht? 
1909 
3) Wanneer mochten de vrouwen voor het eerst meedoen aan 
het wedstrijdelement? 
1985 
4) Noem zoveel mogelijk winnaars van de Elfstedentocht 
Dit zijn er best veel maar oa: Evert van Bentum, Henk Ange-
nent, Reinier Paping 
5) Hoeveel medailles heeft Nederland gewonnen bij het 
schaatsen in Sochi 2014? 
24 
6) Hoe dik moet het ijs zijn om een toertocht uit te kunnen 
schrijven? 
12 cm 
 
Daarna een aantal foto's van schaatsen met de vraag hoe he-
ten deze schaatsen? 
1) Friese doorlopers;  2) Klapschaatsen;  3) rondrijschaatsen. 
 
Als laatste 6 foto's van schaatsers, het betrof hier: 
1) Jorien ten Mors; 2) Lotte Beek; 3) Yvonne van Gennip; 4) 
Kees Verkerk; 5) Sven Kramer en 6) Rintje Ritsma 
 
NB:De volgende Broekergemeenschap verschijnt op 14 
september 
 
 
 


