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AGENDA 
 
14sep OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
14sep Wonen Plus maaltijd Draai 33 
16sep inzameling voedselbank 
21sep OUD PAPIER Soos Noordzijde 
21sep Huiswerkklas inburgeren 
22sep Buurtwandeling: Gluren bij de buren 
26sep Samen Eten 55+ Broekerhuis 
30sep OUD PAPIER De Havenrakkers 
04okt Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
05okt OUD PAPIER Soos Noordzijde 
08okt Zuid-Amerikaanse muziek Zuiderwoude 
09okt Zonnebloemloterij 
12okt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
20okt Jaarlijkse Ouderendag 
 
 

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. 
 

Gitaarles 
In september beginnen we weer met de lessen in de Draai 33. 
Er is nog plaats voor nieuwe leerlingen! 
Voor jong en oud, akoestisch en elektrisch…bevoegde docen-
ten! https://www.facebook.com/gitaarlesbroekinwaterland  
 
 

Medewerker gezocht Coffee & Cacao 
Coffee & Cacao in Monnickendam is op zoek naar mede-
werkers bediening voor door de week. Heb je een tussen-
jaar, ga je naar HBO of universiteit en ben je op door de 
weekse dagen vrij? Dan is het fijn om extra bij te verdienen. 
Ben je flexibel, beschaafd, klantvriendelijk en heb je al wat er-
varing in de horeca stuur dan je cv naar mail@coffeeca-
cao.nl. Je kunt ook altijd even bellen voor meer informatie 
0299 654343. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gevonden 
Fiets, 200m buiten BiW richting M’dam.  
Inlichtingen: 0204031871. 
 

 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 22 september 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 open op de donderdagmiddag.  Van 14:00 
uur tot 16:00 uur kunt u in Draai 33 terecht met uw digiap-
paratuur. Wilt u anderen helpen bij het gebruik van mobiel-
tje, tablet of ander digiapparaat, U bent van harte welkom. 
 
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 
 
Donderdag 21 september om 14 uur start van de Huis-
werkklas voor Waterlanders die aan het inburgeren zijn 
en/of de Nederlandse taal beter willen leren spreken/le-
zen/schrijven.  
Wij zorgen voor de laptops en voor de begeleiding. (Eigen 
laptops meenemen kan natuurlijk ook!) 
Deelname is gratis! 
Ken je mensen die hier van gebruik van willen maken, geef 
het aan ze door. Ze lezen misschien (nog) niet de Broeker-
gemeenschap!  
Locatie: wijksteunpunt De Draai 33 
Iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur. (niet tijdens 
schoolvakanties) 
 



 
 

Sportlessen Sportvereniging Sparta 
De allerkleinsten leren bij ons klauteren, springen , koppeltje 
duikelen, maken kennis met toestellen en krijgen eenvoudige 
oefeningen aangeboden. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er 
een gevarieerd programma met sport, spel en turnlessen  Op 
korte termijn starten we met free-running.  Alle lessen wor-
den gegeven in de sportzaal van de Havenrakkers. Nieuws-
gierig geworden? Kom langs en doe mee. Je bent van harte 
welkom! 
 

Open Huis bij Asaneo 
Een nieuw (accordeon-)seizoen geeft de mogelijkheid om les-
plaatsen weer op te vullen. 
Asaneo doet, tijdens de Open Dagen, haar deuren open op 2 
en 4 oktober voor informatie over accordeonles en samen-
spel. Tevens kunnen geïnteresseerde accordeonisten mee 
studeren in één van de twee accordeonensembles.  
De mogelijkheid om een keertje mee te repeteren, kan ook. 
De accordeongroep repeteert op de woensdag 19:00-20:30 
uur voor alle niveaus, en het Accordeon Ensemble, vergevor-
derde spelers,  doet haar best om 20:45-22:15 uur. We kun-
nen de muziek van tevoren opsturen. 
Geïnteresseerde accordeonisten (in spe) zijn welkom op 
maandag 2 oktober in de Draai 33, Broek in Waterland van 
16:30-20:30 uur, en op woensdag 4 oktober in de Twiske-
school, Pandorinostraat 7a, van 17:00-22:15 uur. 
Meer informatie is te verkrijgen via info@asaneo.nl, of telefo-
neren met Marian van Vloten (036-5343603), of bezoek de 
website www.asaneo.nl. 
 
 

Samen eten 
Na de vakanties begint ook weer het maandelijkse Samen 
Eten voor 55+ ers in Het Broeker Huis.  
D.i. altijd op de 4e dinsdag van de maand, dus 26 september, 
28 november, 19 december (i.v.m. 2e Kerstdag). 
Voor vrijdag daaraan voorafgaand opgeven/afmelden bij Lies 
Dobber (tel. 4031513 of l.dobber@planet.nl). 
De zaal gaat open om 17.30 uur; kosten € 10,00 euro p.p. 
 
 

Buurtwandeling: gluren bij de buren 
22 september om 10.00 uur Scc De Bolder, ‘t Spil 1, Monnic-
kedam. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan telefonisch of 
per mail per 15 september. Aanmelding gaarne o.v.v. naam, tel. 
Nr., mail en of u te voet of per rolsteol meedoet aan de wande-
ling. Mail: info@debolder.com. Tel. Nr: 0299 650560. 
 
 

Broeklab 
Enige tijd geleden hebben de meeste huishoudens in Broek in 
Waterland een PMD-container ontvangen. Als vervolg op de 
mailing in juni vanuit Broeklab zijn we benieuwd naar uw erva-
ringen met de nieuwe container voor evaluatie met de ge-
meente. Wordt de container vaak genoeg geleegd, is het dui-
delijk wat er wel en niet in mag, zijn er andere zaken waar u 
tegen aanloopt of die u kwijt wilt? U kunt uw reactie sturen 
naar: afvalscheidenbroek@gmail.com 
 

 
Piano stemmen 

Uw piano buitengewoon laten klinken en speelplezier verdubbe-
len? Door mijn unieke 2-stappen aanpak zijn de resultaten ver-
bluffend. Uw instrument krijgt weer kleur, diepte en een fantasti-
sche harmonische klank over het volledige toetsenbereik, al 
vanaf €65,-. Voor meer informatie en een introductie-aanbie-
ding kunt u contact opnemen met Egbert Hofman, Buiten-
weeren 19, info@debestepianostemmer.nl of 0610844105. 
 
 

Fiesta! Zuid-Amerikaanse muziek in Zuiderwoude 
Romantisch conert door Claudia y Manito. Met zang, harp, gi-
taart en zigeunerelementen. Het 1e concert is in de kerk, het 
2e in het Dorpshuis. Dan wordt het dup versterkt door Brisa 
Latina. Datum 8 oktober 2017 om 15.00 uur (kerk) of 16.30 
uur (dorpshuis). 15 euro voor een passe-partout (5 euro voor 
kinderen van 4-18). www.catharinastichtingzuiderwoude.nl  

 
 
 
 

 
 

Elly Koot en Eiko Waleson exposeren in de kerk 
Vanaf 28 augustus tot 2 oktober zijn in de kerk van Broek in 
Waterland  twee nieuw exposities ingericht. Elly Koot van 
voorheen het Lunchcafé Atelier in Broek in Waterland laat nu 
zelf haar werk zien. Elly maakt in haar schilderijen gebruik van 
'enkaustiek'; een eeuwenoude techniek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verhit bijenwas vermengd met pigmenten.  
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. 
 

Pilates 
Zijn alle spieren weer wat verslapt na de vakantie? Altijd een 
beetje last van rugpijn en kom je er maar niet van af?  
Last van stramme en stijve spieren? Wil je je buikspieren ver-
sterken? Zin in een intensieve work out van de core?  
Kom dan een gratis proefles proberen en geniet van de balans 
tussen in- en ontspanning, want ook stretch en  
meditatie maken deel uit van het programma. Voor mannen, 
vrouwen en alle leeftijden. Probeer het gewoon! 
Bel snel naar Carol want vol=vol. 0611395952 of carolmo-
ves@hotmail.nl 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
op zaterdag 16 september 2017in de kerk van Broek in Wa-
terland. 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 
 
 

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. 
 

Alles auf Deutsch 
Es geht wieder los : Konversation Deutsch,  start Dienstag 6. 
Oktober , 10.30 Uhr, in  De Draai, alle zwei Wochen , wir re-
den über alles, was uns auf sozialem und kulturellen Gebiet 
interessiert ! 
Bij voldoende animo ook cursus voor beginners of individuele 
les , gratis proefles. Info : Gabi Both  4033803 /  0636348793, 
Simon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Fitness 
Vanaf september fitness op de zaterdagmorgen tussen 8.30 
en 11.30. Tevens op dinsdagavond 19.30 –20.30 nieuwe 
jeugdgroep.Naast het spelen van voetbal,hockey,rugby,atle-
tiek,  etc. is het werken aan snelheid,kracht en coördinatie ook 
in de jeugd belangrijk ter voorkomen van blessures. 
Voor alle fitnesstijden kijk op www.robdebaat.nl , bel 4033389 
of loop langs op Nieuwland 21. 
 
 

Jaarlijkse ouderendag 
De ouderendag is op vrijdag 20 oktober a.s. en wordt weer 
gevierd in De Rijper Eilanden. Vertrek ca. 16.00 uur - thuis-
komst ca. 21.00 uur). De kosten bedragen € 20,00 per per-
soon. 
U (55+) kunt zich tot uiterlijk 13 oktober aanmelden (vol=vol) 
bij: Rina van Rooij - 020403 1392 of Simonet Utrera - 020403 
1969. 
 
 


