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AGENDA 
 
 
12okt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
12okt Wonen Plus maaltijd Draai 33 
14okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
19okt OUD PAPIER Soos Noordzijde 
20okt Jaarlijkse Ouderendag 
21okt Fitheidstest 65+ Waterland 
24okt Samen eten 55+ 
24okt Rieks Hoogenkamp: de lichte Luther 
26okt OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
 
 

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 
 

Steeds meer muzieklessen in de basisscholen 
In het nieuwe schooljaar zal er op veel basisscholen meer muziek 
klinken dan voorheen. Naast de instrumentale muzieklessen van 
Muziekschool Waterland voor de kinderen in groep 5 of 6 zijn er op 
de meeste scholen nu ook muzieklessen voor de andere klassen. 
36 Scholen in de regio Waterland deden in samenwerking met Mu-
ziekschool Waterland een aanvraag  voor de Impuls Muziekonder-
wijs. Al deze aanvragen zijn gehonoreerd. 

De landelijke overheid heeft het belang van muziekonderwijs voor 
alle kinderen onderkent en is met een regeling gekomen waarmee 
scholen voor drie jaar subsidie kunnen aanvragen om het muziek-
onderwijs een impuls te geven. Voorwaarde is dat de school een 
samenwerkingspartner zoekt die deze impuls kan geven. 

Samen met de muziekschool diende de scholen een plan in bij het 
Fonds Cultuurparticipatie dat in de meeste gevallen bestaat uit het 
formuleren van een visie op muziekonderwijs en het formuleren van 
doelen (leerlijn van groep 1 tot en met groep 8). Muziekvakdocenten 
geven de inspirerende muzieklessen in de klas en verzorgen work-
shops voor de leerkrachten. 

Collecte MS fonds 
Laat je stem horen op onze Website! www.supermarktinbroek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaarlijkse griepprikken 
Dinsdag 17 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur bij huisartspraktijk 
S. Tedjoe. De Vennen 1a te Broek in Waterland. 
Denkt u eraan dat u de uitnodiging meeneemt. 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 20 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) 
 
 



 
Cursus Yoga voor kinderen (8+) 

We steken een kaarsje aan, rollen ons yogamatje uit en doen een 
aantal inspannende en ontspannende yogaoefeningen. Vervolgens 
luisteren we naar een mooi verhaal, worden we heel stil en gaan 
daarna lekker tekenen. We sluiten af met een kopje yogi-thee. Iedere 
zaterdagmiddag vinden er in Broek yogalessen plaats voor kinderen 
vanaf 8 jaar. De lestijden zijn van 17.30 tot 18.45 uur en voor de tie-
ners van 19.00 tot 20.15 uur. De kosten bedragen 100 euro voor 12 
lessen. De eerste proefles is gratis. Aanmelden? www.worldatyour-
feet.nl of bel Angela: 06-51616234. 
 
 

Broek Bruist & Braadt 
Zaterdag 14 oktober hét evenement in Broek dit najaar! Eten, drin-
ken en dansen. En heel veel gezelligheid. Vijf Broeker koks zorgen 
voor vijf heerlijke gerechten. Daarbij lekkere wijnen, cocktails, bieren 
én muziek en een ouderwets gezellige Broeker Avond is compleet!! 
Eten & drinken van 18.00 tot 22.00 uur, drinken en dansen van 22.00 
tot 1.00 uur. € 35,- voor vijf gerechten en een welkomstcocktail. 
Mis dit spektakel niet en bestel snel je kaarten bij Het Broeker Huis 
(info@broekerhuis.nl, 020-4031314) of Cafetaria de Rob (020-
4031469) 
Eten: Het Broeker Huis. Twins Kitchen, Cafetaria de Rob, Meat @ 
the Bar, Thomas Sprangers 
Live muziek tijdens het eten: Antoinette van Nievelt, Rieks Schreuder 
& Friends 
 

Bingomiddag 
20/10 Bingomiddag (13.30 uur) gaat NIET door wegens ouderen dag 
in Rijper Eilanden. 
Senioren Recreatie Vereniging De Draai 
 
 

Rieks Hoogenkamp: de lichte Luther 
In Duitsland zie je het alom, bij ons minder, maar 2017 is het Luther-
jaar, precies vijf eeuwen sinds de (toen nog) monnik Maarten Lu-
ther, publiekelijk protest aantekende tegen misstanden in het Chris-
tendom van die dagen. Zijn protest had, achteraf gezien, een enorm 
maatschappelijk en godsdienstig effect!  Luther zelf was een com-
plexe figuur met een diep ernstige, en tegelijk woelige ziel. Hij kon 
dan ook geweldig uit de bocht vliegen.    
Er zit aan hem ook een heel lichte kant, van muziek en gedichten, 
liederen en levendige gesprekken met vrienden aan tafel. 
Naar die ‘lichte Luther’ neemt Rieks Hoogenkamp, die in Waterland 
geen introductie behoeft, ons mee, in een boeiende en gezellige 
avond. 
Dinsdagavond 24 Oktober 
Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Inloop, koffie en thee vanaf 
20.00 uur.  
Plaats: Lutherse kerk, Zuideinde.  
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 

Rollator gezocht 
Wie heeft er nog een rollator staan die wij op de zorgboerderij mogen 
gebruiken om af en toe lekker te wandelen. Liefst met goede rem-
men. Alvast heel veel dank, Jolanda Nankman 06-27377396 

Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer de elfde vrijwilligersdag Volger-
meer. Er is een interessant programma voor jong en oud waarbij ie-
dereen de handen uit de mouwen kan steken. 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@volger-
meer.nl. U leest alles over de Volgermeer op de website: www.vol-
germeer.nl 

Testleiders gezocht voor fitheidtest 65+’ers  
Op zaterdag 21 oktober organiseert Sportservice Zaanstreek-Water-
land samen met de gemeente Waterland fitheidstesten voor 65+’ers. 
Naast de fitheidstest worden aansluitend ook sportieve activiteiten 
georganiseerd. Er zijn inmiddels 175 aanmelding voor de test in 
sporthal ’t Spil. Voor de begeleiding van de testonderdelen is de or-
ganisatie nog op zoek naar testleiders. 
De fitheidstest is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 - 75 jaar 
die graag meer zouden willen bewegen dan zij nu doen. De fitheids-
test duurt 1,5 uur, is speciaal voor 65-plussers ontwikkeld en meet 
onder meer uithoudingsvermogen tijdens het wandelen, lenigheid, 
handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid en bloeddruk. Bij de 
test is ook een arts aanwezig, die waar nodig medisch advies kan ge-
ven.  
Voor de begeleiding van de testonderdelen is de organisatie nog op 
zoek naar sportieve testleiders van 16 jaar en ouder. Zij krijgen voor 
hun inzet een vergoeding van €35,- euro. De fitheidstest start om 
9.00 uur, maar vanaf 7.00 uur wordt door de organisatie opgebouwd. 
De test eindigt rond 15.00 uur.  
Wie interesse heeft als testleider mee te helpen aan de fitheidstest, 
kan contact opnemen met Kelly Tiggelman van Sportservice Zaan-
streek-Waterland ktiggelman@sportservicezaanstreekwaterland.nl, 
06 23 12 63 96 

 
Jubileum Broeker Cantorij 

Op zondag 15 oktober a.s. viert de Broeker Cantorij onder leiding 
van Ike Rebel, haar 30-jarig. Dit wordt gevierd in de ochtenddienst 
die om 10.00 uur in de Broeker Kerk begint. De cantorij zal in deze 
dienst haar medewerking verlenen en een aantal stukken ten gehore 
brengen. De voorganger is Ds. Martien Pettinga.  U bent van harte 
uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. 
Namens de kerkenraad, Annet Nielsen 
 

 
Gezocht ambitieuze jeugdtrainers voor SDOB 

Het gaat heel goed met onze voetbalclub SDOB! We groeien jaarlijks 
en hebben een bloeiende jeugdafdeling met flink wat jongens en 
meisjesteams. Daar zijn we trots op!  De afgelopen jaren hebben we 
veel geïnvesteerd in onze jeugdopleiding, ondermeer door het aan-
trekken van een Technisch Jeugdcoördinator. Dit heeft geleidt tot be-
tere begeleiding van onze trainers en coaches en daarmee nog be-
tere en leukere trainingen. Om onze club verder uit te bouwen zijn we 
op zoek naar extra trainers, die het leuk vinden om jongens en vooral 
ook meisjes te trainen. Hierbij hebben trainers met een trainersoplei-
ding de voorkeur, maar behoort een opleidingstraject vanuit de club 
ook tot de mogelijkheden. Wil je meer informatie of heb je interesse 
neem dan contact op met: Rikkert de Ruiter (Technisch Jeugdcoördi-
nator) tel. (06) 38071785 of rikkertderuiter@gmail.com  
 
 

Erven nummer 3 
Heeft iemand een foto van Erven 3 waarop het glas-in-loodraam te 
zien is dat Theo van Doesburg 100 jaar geleden, in 1917 maakte 
voor de achterdeur? Kan iemand zich herinneren het raam s’avonds 
geziente hebben met de lichten aan? Wie iets weet vragen wij een 
mailtje te sturen naar: houben.paul@telenet.be 
 
 

Oorbel verloren 
op vrijdag 6 oktober 2017. Lichtblauwe transparante (glazen) hoge 
hakje. Kathy 06-42982510, beloning. 
 
 

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. 

 
 

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. 
 
Schoenmaatjes van Edukans – Doe ook mee! 
Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar 
school. 
Met Schoenmaatjes van Edukans vullen kinderen in Nederland een 
zelf versierde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed voor leeftijdgenootjes in arme landen. Zo laat je weten dat 
je aan een kind ver weg denkt. 
Met dit project kunnen kinderen iets concreets doen voor kansarme 
kinderen wereldwijd. De schoenendozen gaan naar kinderen in  Alba-
nië, Moldavië, Shri Lanka, Irak of Ghana. 
Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel wil steu-
nen 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)  
Neem een folder mee uit de kerk of haal bij ons een informatiefolder 
met sticker op. In de folder staat precies beschreven wat wel en wat 
niet in de dozen mag. De verzendkosten zijn   € 6,00 per doos. Het is 
natuurlijk goed om alleen een doos te maken of alleen een gift voor 
verzendkosten te geven. 
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 
 
 

Kinderkerst 
Tijdens het kinderkerstfeest in de Broeker Kerk wordt altijd een klein 
musicaltje opgevoerd. Wij zijn nog op zoek naar een paar jongens en 
meisjes in de basisschool leeftijd die mee willen spelen in deze musi-
cal. Het kinderkerstfeest is op zaterdag 17 december. We oefenen 
iedere zondag ochtend tussen 10 en 11 uur in de kosterij. (vanaf 5 
november). Ook kinderen die niet willen spelen maar wel willen zin-
gen zijn van harte welkom. Wil je (kind) meedoen of heb je nog vra-
gen, neem dan contact op met Tatia Englebert, westweer 1 (tel. 06 
22051338, 4033530 email wweer@trilogic.nl) 
	
 


