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AGENDA 

28sep OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
28sep Huiswerkklas voor inburgeraars 
30sep Promotietour Popfabriek on the Road 
30sep OUD PAPIER De Havenrakkers 
2okt Open huis Asaneo:accordeonles 
04okt Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
05okt Huiswerkklas voor inburgeraars 
05okt OUD PAPIER Soos Noordzijde 
06okt start Konversation Deutsch 
08okt Amstelveens Symfonie Orkest in kerk Broek 
08okt Zuid-Amerikaanse muziek Zuiderwoude 
08okt-14 okt collecte Brandwondenstichting 
09okt Zonnebloemloterij 
12okt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
12okt Wonen Plus maaltijd Draai 33 
14okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
20okt Jaarlijkse Ouderendag 
21okt Fitheidstest 65+ Waterland 
 
 

Evean wijkverpleging 

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch een af-
spraak 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 verpleegkundige 
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. Aanmelden en 
inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 06 
22380982 Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advo-
caten. 
 

Collecte MS fonds 

Ik ben op zoek naar collectanten voor het MS fonds. 
De collecte is van 20 tot en met 25 November 2017. 
Mail naar : ctuin61@telfort.nl of bel 0625097866 Tineke Tuin 
 

Sportlessen Sportvereniging Sparta 

De allerkleinsten leren klauteren, springen, maken kennis met toe-
stellen en krijgen eenvoudige oefeningen. Vanaf 6 jaar is er 
een gevarieerd programma met sport, spel en turnlessen  Op korte 
termijn starten we met free-running.  Alle lessen worden gegeven 
in de sportzaal van de Havenrakkers. Nieuwsgierig? Kom langs en 
doe mee! 

 
Open Huis bij Asaneo 

Asaneo doet haar deuren open op 2 en 4 oktober voor informatie 

over accordeonles en samenspel. De accordeongroep repeteert op 
de woensdagavond. Geïnteresseerde accordeonisten (in spe) zijn 
welkom op maandag 2 oktober in Draai 33, Broek in Waterland van 
16:30-20:30 uur, en op woensdag 4 oktober in de Twiskeschool, Pan-
dorinostraat 7a, van 17:00-22:15 uur. 
Meer informatie via info@asaneo.nl, of telefoneren met Marian van 
Vloten (036-5343603), of bezoek de website www.asaneo.nl. 
 

Collecte kankerbestrijding 

De collecte van KWF heeft € 2.859,40 opgebracht, t.w.: Broek in Wa-
terland € 2.421,45, Zuiderwoude € 229,20, Uitdam € 208,75. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieve Broekers 

Hierbij dank ik jullie voor jullie steun op  het traject van mijn operatie 
middels kaarten, bezoek ,  bloemen, lekkers, lieve woorden enz. Het 
was heftig maar jullie hebben mij er doorheen getrokken,, duizend 
maal dank. Trix  Blufpand. 

 
Rebalancing 

LEKKER IN JE VEL? Rebalancing is een heerlijke trage, diepe mas-
sage waardoor je ontspant en beter kunt voelen. Ik ben derdejaars in 
de beroepsopleiding tot Rebalancer en zoek proefcliënten. Voor een 
sessie van 1,5 à 2 uur vraag ik € 50 ’tegemoetkoming studiekosten’. 
Lisette Thooft, Hage Weer 43, tel. 020-8220428, mobiel 06-
19300726, mail@lisettethooft.nl. 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 6 oktober 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 
 
Iedere donderdag van 14 tot 16 uur Huiswerkklas voor 
Waterlanders die aan het inburgeren zijn en/of de Neder-
landse taal beter willen leren spreken/lezen/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 
(niet tijdens schoolvakanties) 
 
 

 
 

javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=vv_monnickendam%40evean.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=monnickendameo%40buurtzorgnederland.com&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=ctuin61%40telfort.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
mailto:info@asaneo.nl
http://www.asaneo.nl/
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=mail%40lisettethooft.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/
http://www.draai33.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 24 oktober, 28 november en 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. 
 

Fiesta! Zuid-Amerikaanse muziek in Zuiderwoude 

Romantisch concert door Claudia y Manito. Met zang, harp, gitaar en 
zigeunerelementen. Het 1e concert is in de kerk, het 2e in het Dorps-
huis. Dan wordt het duo versterkt door Brisa Latina. 8 oktober 2017 
om 15.00 uur (kerk) of 16.30 uur (dorpshuis). 15 euro passe-partout 

(€5 voor kinderen van 4-18). www.catharinastichtingzuiderwoude.nl  
 

Yin Yoga in De Draai 
Vanaf september geeft Miriam Evers weer iedere woensdagochtend 
van 9.15-10.15 uur Yin Yoga in De Draai: Een uur ontspannen en 

helemaal uit je hoofd. Na afloop een kopje thee en een mogelijkheid 
voor een stoelmassage. Wil je Yin Yoga een keer ervaren? Kom dan 
langs voor een gratis proefles.  Bel of mail voor meer informatie naar 
miriam@slowww.nl , 06-21275585 of kijk op www.slowww.nl.  

 
Broekerkerk 

Een bijzonder gebouw in ons dorp is de Broeker Kerk. De nieuwe 
Stichting Broekerkerk zal vanaf januari 2018 het kerkgebouw overne-
men van de kerkgemeenschap en wordt daarmee verantwoordelijk 
voor de bouwkundige staat en de toegankelijkheid voor Broekers en 
hun verenigingen/stichtingen. U kunt een steentje bijdragen met klein 
en groot onderhoud, schoonmaak, kerk open en de boekenmarkt, 
concerten, rommelmarkt, expositie, ideeën bedenken, Vrienden van 
de Broeker Kerk.  
Deze zomer experimenteerden we met horeca in en om de kerk. Het 
aantal bezoekers is toegenomen, maar het terras leidde soms tot 
overlast voor de omwonenden. We hebben daarom besloten om het 
terras buiten niet open te houden.  
Verder laten we een onderzoek uitvoeren naar het verduurzamen van 
de kerk. Gas en licht vormen een behoorlijke kostenpost; we gaan 
proberen daar iets aan te doen. Wilt u een bijdrage leveren, neem 
dan contact met ons op en stuur een email naar info@broekerkerk.nl.   
Meer informatie over alle activiteiten van de kerk vindt u op onze ge-
heel vernieuwde website: www.kerkbroek.nl. 
Elly Koot en Eiko Waleson exposeren nog in de kerk 
tot 2 oktober  

 
Amstelveens Symfonie Orkest 

Speelt Brahms en Dvořák in de Broekerkerk. 8 oktober, 15 uur. 

 
Pilates 

Zijn alle spieren weer verslapt na de vakantie? Last van rugpijn en 
kom je er maar niet van af? Stramme en stijve spieren? Wil je je buik-
spieren versterken? Zin in een intensieve workout van de core?  
Neem een gratis proefles geniet van de balans tussen in- en ont-
spanning, want ook stretch en meditatie maken deel uit van het pro-
gramma. Voor mannen, vrouwen en alle leeftijden. Probeer het ge-
woon! Bel Carol want vol=vol. 0611395952 of carolmoves@hotmail.nl 
 

Voetreflexmassage 

Bent u uw vakantiegevoel alweer kwijt door de snel invallende herfst? 
Alweer hard aan het werk? Haal dat gevoel terug en geniet van een 
ontspannende en helende voetreflexmassage. Voetreflextherapie is 
gebaseerd op dezelfde principes als Acupuntuur. Tijdens deze mas-
sage worden reflexzones, acupuntuurpunten en meridianen behan-
deld. Stress, artrose, fybromyalgie, post-herniaklachten, hoofdpijn, 
buikpijn, slecht slapen, opvliegers/nachtzweten e.d. kunnen worden 
behandeld met voetreflextherapie. Bel voor een bijzondere belevenis, 
Carol 0611395952  
 

Alles auf Deutsch 

Es geht wieder los: Konversation Deutsch,  Start Dienstag 3. Okto-
ber, 10.30 Uhr, in De Draai, alle zwei Wochen, wir reden über alles, 
was uns interessiert!Bij voldoende animo ook cursus voor beginners 
of individuele les, neem een proefles. info: Gabi Both  4033803/ 
0636348793, Simon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Fitness 

Vanaf september fitness op de zaterdagmorgen tussen 8.30 en 
11.30. Op dinsdagavond 19.30 –20.30 nieuwe jeugdgroep. Naast  
voetbal, hockey, rugby, atletiek,  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. vindt plaats in De Rij-

per Eilanden. Vertrek ca. 16.00 uur - thuiskomst ca. 21.00 uur). De 
kosten bedragen € 20,00 per persoon. 
U (55+) kunt zich tot uiterlijk 13 oktober aanmelden (vol=vol) bij: Rina 
van Rooij - 020403 1392 of Simonet Utrera - 020403 1969. 
 
 
 

 
 

TROTS op MIJLPAAL van 500 LEDEN  

De Historische Vereniging Oud Broek maakt met enige trots bekend 
dat afgelopen dagen het 500ste lid is ingeschreven. Dat komt al aar-
dig in de richting van het halve dorp. Geweldig natuurlijk. 

MAAR NOG NIET TEVREDEN 

Eigenlijk zouden het er nog veel meer moeten zijn. Alle bewoners zijn 
immers hartstikke trots op en blij met ons bijzonder mooie dorp. Zon-
der uitzondering willen we deze parel tussen de groene landerijen 
met z’n koeien, zwanen en grutto’s tot in lengte van jaren zo mooi 
houden. Dat gaat niet vanzelf. 
AL 53 jaar spant De Vereniging zich met succes hiervoor in. In de 
toekomst zal het alleen maar moeilijker worden Daarom deze  
   OPROEP  

aan alle nog niet leden, vooral ook nieuwe en jonge inwoners om nu 
lid te worden om ons nog sterker te maken. Kosten lidmaatschap: 
Dit jaar niets, m.i.v. 2018 slechts € 12,50 per jaar. Daarvoor krijgt 3 x 
per jaar een leuke uitgave van het boekje Broek.nl met interessante 
historische anekdotes over Uw dorp. Aanmelden kan eenvoudig via 
website: www.oudbroek.nl of telefoontje naar 06 53 923 773 

 
Vrijwilligersdag Volgermeer 14 oktober 2017 

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de elfde vrijwilligersdag Volger-
meer. Kom ook helpen! De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. 
Verzamelen op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek 
in Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. Aanmelden 
graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl  
 

Gezocht ambitieuze Jeugdtrainers voor SDOB! 

Het gaat heel goed met onze voetbalclub SDOB! De afgelopen jaren 
hebben we veel geïnvesteerd in onze jeugdopleiding, o.m. door het 
aantrekken van een Technisch Jeugdcoördinator. We zijn nu op zoek 
naar extra trainers, die het leuk vinden om jongens en vooral ook 
meisjes te trainen. Hierbij hebben trainers met een trainersopleiding 
de voorkeur, maar behoort een opleidingstraject vanuit de club ook 
tot de mogelijkheden. Meer informatie? Neem contact op met: Rikkert 
de Ruiter (Technisch Jeugdcoördinator) tel. (06) 3807185 
 

Schoenmaatjes van Edukans  -  doe ook mee!!! 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar 
school. Met Schoenmaatjes van Edukans vullen kinderen een zelf 
versierde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speel-
goed voor leeftijdgenootjes in arme landen. Zo laat je weten dat je 
aan een kind ver weg denkt. De dozen gaan naar kinderen in  Alba-
nië, Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana. Iedereen die een doos wil 
maken en/of de actie financieel wil steunen kan informatie krijgen bij: 
Tatia Englebert, West Weer 1 (tel.: 4033530 of 06-22051338), Annie 
de Ruiter, Molengouw 20 (tel.: 4031635),  Marion Rem, C. Roe-
lestraat 14 (tel.: 4031735)  
De verzendkosten zijn € 6,00 per doos. Het is natuurlijk goed om al-
leen een doos te maken of alleen een gift voor verzendkosten te ge-
ven. De dozen moeten uiterlijk 20 november ingeleverd zijn bij één 
van bovenstaande personen of zondagochtend in de kerk. 
Bij voorbaat dank! Diaconie PG Broek in Waterland 
 

Collecte brandwondenstichting 

In de week van 8 t/m 14 oktober is er weer collecte voor de brand-
wondenstichting. Wilt u helpen collecteren? U kunt in deze week een 
wijk voor uw rekening nemen of op zaterdag met de brandweer en 
ehbo’ers meelopen. Neem contact op met Tatia Englebert (west-
weer1, 020-4033530 of 06-22051338) 

 
Promotietour Popfabriek On The Road 

Op zaterdag 30 september toert de Popfabriek On The Road door 

de regio Waterland in een klassieke dubbeldekker.  Aan boord twee 
enthousiaste bandcoaches die alle inwoners kennis willen laten ma-
ken met deze rijdende popschool. 12.30 bij ATV Broek en 14.40 bij 
de kerk in Zuiderwoude. 
 

Zin in Zingen? 

Er is plek bij het koor ‘Nootweer’. Onder enthousiaste leiding van Tia 
Postma zingen we een breed repertoire, swingend en ritmisch. Met 
aandacht voor ontspanning, ademhaling, stemtechniek, klankvorming 
en voordracht. Kom langs voor een proefles. Leuke avond gegaran-
deerd. Noten lezen geen vereiste.   
Wanneer: Dinsdagavond van 20.30 – 10.15 uur 
Waar: Kerkgebouw Vermaning, Weezenland 15, Monnickendam 
Info.: Tia 06-14926795 cpostma@chello.nl 
 
Op donderdag 5 Oktober van 10 tot 12 uur start ik op De Draai 33 

een project op om de langste vlaggenlijn te haken voor de Nijestich-
ting (huis voor de nazorg voor kinderen met kanker). 8 Maart sluit de 
inzending. 
Bij voldoende interesse wil ik een haak/breigroepje opstarten, voor 
het goede doel of voor jezelf 
Lijkt het u leuk om te Quilten? 

Grietje Dorland wil u begeleiden 
Neem dan contact op met Nel Arends  Telefoon:  020-4033096 
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