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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
9nov OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
9nov WonenPlus Open Eettafel 
11nov Sint Maarten 
14nov vergadering IJsclub Broek 
16nov OUD PAPIER Noordzijde 
16nov Zon op Waterland Broekerhuis 
25nov OUD PAPIER Havenrakkers 
25nov Sinterklaas intocht 
25nov Pubquiz Broekerhuis 
30nov Filmavond Bolder 20.00 uur 
14dec WonenPlus Open Eettafel 
15t/m17dec Kleindiertentoonstelling 
20dec Samen Zingen rond de Kerst 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

BroekerGemeenschap 
In de maand november kunt u iemand aan de deur verwach-
ten met een donatiekaart van de BroekerGemeenschap. Met 
uw donatie steunt u de activiteiten van de BroekerGemeen-
schap, waaronder de intocht van Sinterklaas en de Broeker 
Feestweek 
 

Samen eten 
Het maandelijkse Samen Eten voor 55+ ers in Het Broeker 
Huis is altijd op de 4e dinsdag van de maand, dus 28 novem-
ber 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. 
 

Inzameling voedselbank 
Op zaterdag 25 november in de Broeker kerk. De kerk is 
open van 11.00 uur tot 13.00 uur. 
Wat kunt u meenemen: houdbare verpakkingen zijn erg wel-
kom (zoals pasta, rijst, bijbehorende sausen, blikken vlees/vis, 
potten groente, soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  dou-
chespullen en tandpasta). 
Geen: overdatum producten, alcohol of diepvries. 
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 
 

Gevonden 
iPhone 4 met doorzichtig/bruinig hoesje gevonden op het 
Nieuwland. Er staat een voetbalspelletje op. Heb je een derge-
lijke telefoon verloren, bel Marlies tel 06 524 96 546.	
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 17 november 2017. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
 



 
 
                              De zonnebloem loterij                  
9 oktober 2017 heeft de trekking van de nationale Zonne-
bloemloterij 2017 plaats gevonden. Wil u weten of u prijs heeft 
kijk op www.zonnebloem.nl/loterij 
 

Kleindiertentoonstelling  
De kleindiervereniging van Broek in Waterland en Omstreken 
houdt haar jaarlijkse tentoonstelling met konijnen, hoenders, 
cavia’s, duiven en volièrevogels in de gymzaal te Broek in Wa-
terland. Naast de tombola en grabbelton voor de kinderen is 
weer een knuffelhoek. De entree is gratis. 
De show wordt geopend op vrijdag 15 december om 20.00u 
en is daarna tot 22.00u te bezichtigen. Verder op zaterdag 
van 10.00 tot 22.00u en zondag van 10.00 tot 15.30uur.  

Pubquiz 
Zaterdag 25 november organiseert Het Broeker Huis weer 
een Pubquiz!! Zelfverklaarde slimmeriken, gefrustreerde 
domme blondjes, eigenwijze whizkids, iedereen is welkom om 
een avondje flink bijgespijkerd te worden aan de hand van 
zeer uiteenlopende vragen over van alles en nog wat. Van 
verraderlijk simpel tot belachelijk moeilijk, voor elk wat wils. 
Teams van maximaal (!) zes personen kunnen zich telefonisch 
(020-4031314) aanmelden. Let op: vol = vol!! 
Aanvang 20.30 uur. Zaal open 19.30 uur 

Rots en Water 
Gun je je kind ook dat hij of zij meer in zijn kracht staat? Dat 
hij leert zijn grenzen aan te geven en die van anderen te ac-
cepteren? Respect te hebben voor zichzelf en anderen? Om 
bij zichzelf te blijven en zich niet al te druk te maken over wat 
anderen vinden? Te ervaren dat hij goed is zoals hij is? Bij 
Rots en water leren de kinderen (8-12 jaar) dit spelenderwijs. 
Door het te ervaren, te voelen en te begrijpen. Op zaterdag-
middag 6 oktober start ik in Broek een nieuwe cursus van 9 
wekelijkse lessen (2 uur). Meer informatie vind je 
op www.worldatyourfeet.nl. Of bel 06-51616234. Angela de 
Rie (pedagoog en gecertificeerd rots en watertrainer) 
 

YIN YOGA in De Draai 
Vanaf woensdag 8 november zal Miriam Evers ook op woens-
dagavond van 20.00-21.15 uur Yin Yoga geven in De Draai. 
De les op de woensdagochtend is van 9.00-10.15 uur. Heb 
je wel eens het gevoel dat je teveel in je hoofd zit, of dat je niet 
goed kan ontspannen? Dan is deze rustige vorm van yoga 
echt iets voor jou! Kom je een keer langs voor een gratis 
proefles om Yin Yoga uit te proberen? Stuur een mailtje 
naar miriam@slowww.nl of bel 06-21275585 om je aan te mel-
den. Op www.slowww.nl vind je nog meer informatie.  
 

Yoga is voor iedereen 
Yoga bestaat in vele varianten, de yoga die via Evean online 
aangeboden wordt is Yin yoga. Tijdens de 7 online lessen 
leert u uzelf beter kennen door te luisteren wat uw lichaam u 
te vertellen heeft. Yoga zorgt voor meer bewegelijkheid en 
ontspanning. De meerwaarde in deze online cursus is de op-
ties die geboden worden; zo zijn de lessen ook door begin-
ners, mensen met lichamelijke stagnaties/blessures en vanaf 
een stoel te volgen, in tegenstelling tot de meeste cursussen.  
 
Elke les bestaat uit video’s, theorie, een opdracht en een quiz. 
In de video’s worden de oefeningen en de opties voorgedaan. 
In een bijbehorend cursusboek wordt de theorie en de vele 
voordelen van yoga duidelijk toegelicht. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn o.a.: waarnemen & weerstand, de principes 
van yoga, de oorsprong, ontgiften, vernieuwing & ontspanning.  
 
Inschrijven en informatie:   
Benieuwd of het wat voor u is? Belangstellenden vinden meer 
informatie over de cursus op www.evean.nl/cursussen, cate-
gorie Online. Of via 088-3833397, cursusbureau@evean.nl. 
 
                        Kerstbomen te koop 
Vanaf week 49 zijn er weer kerstbomen te koop bij de firma 
Wals en Schokker op het zuideinde nr 15. 
Telefoon nr 0204033540. De bomen worden gratis thuis be-
zorgd!! 

 

 

 
                   Huurhuis gezocht per 1/2/2018 
Ons huurhuis in Broek is verkocht! Per 1 februari 2018 zijn wij 
dus op zoek naar een huurhuis in Broek. Ga je op reis en zoek 
je nog huurders, heb je nog een lege schuur waar een gezin in 
kan wonen of weet je iets anders? Laat het ons weten! De 
gouden tip krijgt een diner voor 2 bij ons favoriete restaurant in 
Amsterdam. 
Groetjes, Joost & Hanna (0643544251), Ruben, Maud & Mia 

Schoenmaatjes van edukans 
Wilt u (met uw (klein)kinderen) nog een schoenendoos maken 
voor kinderen in ontwikkelingslanden? Ga dan snel aan de 
slag. De dozen moeten uiterlijk 20 november ingeleverd zijn 
bij: 
Tatia Englebert, West Weer 1 (tel.: 4033530 of 06-
22051338) 
Annie de Ruiter, Molengouw 20 (tel.: 4031635) 
Marion Rem, C. Roelestraat 14 (tel.: 4031735)  
Bij deze mensen is ook een folder te krijgen met informatie 
over de inhoud van de doos. Wij hopen op nog heel veel do-
zen. 
 

          Vergadering IJsclub Broek 
Op 14 November houdt de IJsclub Broek in Waterland haar 
jaarvergadering in het Broekerhuis. Aanvang 20:00 uur. 
 

Gedachten voor onze overleden geliefden 
Al jaren is het traditie in de kerk om op de zondag vooraf-
gaand aan de Adventstijd de gestorvenen te gedenken in een 
speciale kerkdienst. Tijdens deze kerkdienst is er alle gelegen-
heid om stil te staan bij het gemis en verdriet, maar ook bij alle 
mooie herinneringen die we hebben aan onze geliefden. Ook 
kan iedereen die dat wil een kaarsje aansteken om zijn/haar 
gedachten tot uitdrukking te brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te 
zijn op zondag 26 november 2017 om 10.00 uur in de Broe-
kerkerk. De voorganger is Ds. Martien Pettinga en muzikale 
medewerking wordt verleend door Regina Ederveen op harp. 
Namens de kerkenraad, Annet Nielsen, scriba 

 
Oecumenische viering in de Broeker Kerk 

zondag 12 november 2017, om 10.00 uur. Voorganger in 
deze oecumenische viering is Ds. Martien Pettinga.  
De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Couleur Locale,  
o.l.v. Marjo van den Doel. Het thema van  deze viering: Kerk 
met een open deur. De Broeker kerk is een beeldbepalend 
gebouw in het midden van ons dorp. Het is een plek waar al 
eeuwenlang mensen bij elkaar komen.  
Mede om die reden is het gebouw onlangs multi functioneler 
geworden; een ontmoetingsplaats voor iedereen.  
Op zondag 12 november om 10.00 uur staan de deuren van 
de kerk  wijd open voor iedereen, en kunt u meevieren, mee-
zingen en na afloop elkaar spreken bij een kopje koffie/thee. 
U bent allen van harte welkom. Raad van Kerken Broek in 
Waterland 
 
                Inloopavond Onderdoorgang N247  
Dinsdag 21 november 2017,  19.00 tot 21.30 uur 
in de Broekerkerk bent u welkom op de inloopavond van de 
Provincie en de Dorpsraad naar een onderdoorgang in Broek 
in Waterland. Het is onderdeel van een uniek co-creatie pro-
ces tussen burgers en de provincie. 
 
Tijdens deze avond krijgen de inwoners van Broek en in de re-
gio informatie over de varianten voor een (onder)doorgang in 
Broek in Waterland. U ziet hoe de inbreng van bezoekers van 
vorige klankbordgroepen en inloopavonden in de ontwerpen 
zijn verwerkt. We laten u de ruimtelijke inpassing zien met mo-
gelijke opties voor een dorpsplein. U krijgt inzicht in hoe de 4 
ondergrondse en 1 bovengrondse variant scoren op bereik-
baarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid (fijnstof, geluid), 
veiligheid, de kosten en risico’s. Ook licht de provincie de 
wijze van besluitvorming toe. We hopen u allen te ontmoeten, 
het gaat om de toekomst van ons dorp en de regio Waterland. 
 
Alle definitieve ontwerpen, onderzoeken en impressies van de 
voorgaande bijeenkomsten kunt u vinden op www.onderdoor-
gangbroekinwaterland.pleio.nl. Meer informatie www.onder-
doorgangbroek.nl, www.bereikbaarheidwater-
land.nl/broek_in_waterland.nl. Op Facebookpagina @bereik-
baarheidwaterland. 
 

 


