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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
29mrt OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
31mrt uiterste inschrijfdatum Havenrakkers 
31mrt OUD PAPIER HAVENRAKKERS 
4apr Jaarvergadering Dorpsraad in Brekerhuis 
5apr OUD PAPIER SOOS noordzijde 
9apr t/m 14 apr Dorpsraad komt langs voor bijdrage 
12apr OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
19apr OUD PAPIER SOOS noordzijde 
21apr Inzameling Voedselbank 
21apr OUD PAPIER HAVENRAKKERS 
24apr Jaarvergadering Broeker Gemeenschap 
27apr Koningsdag Kerkplein en Havenrak 
15mei lezing Enneagram in De Draai 33 
 

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. 
 

Inschrijving De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2018/2019 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015) kunnen inge-
schreven worden aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2017 te ko-
men doen. Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl  
of bellen naar  De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 

 
Jaarvergadering Dorpsraad 

De jaarvergadering van de Dorpsraad Broek in Waterland is 
verplaatst naar 4 april. 

 
Samen eten 

Het maandelijkse Samen eten voor 55+ ers in Het Broeker 
Huis is steeds op de 4e dinsdag van de maand. De komende 
datum is 24 april a.s. 
Opgeven kunt u tot en met vrijdag daarvoor bij Lies Dobber 
(tel.403 1513 of l.dobber@planet.nl) of Liesbeth Pronk (tel.06-
49818383 of Pronk126@planet.nl). 
De zaak gaat open om 17.30 uur; kosten € 10,00 p.p. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren 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 beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is 
van Wonen Plus (elke 2de donderdag v.d. maand, 10 € pp, als 
u niet kunt even bellen tel. 0299-650480) . 
 

Digicafé 
Het Digicafé is open op de donderdagmiddag. Van 14-16 uur 
kunt u terecht met uw digi-apparatuur. Wilt u anderen helpen 
bij het gebruik van mobieltje, tablet of ander digiapparaat, U 
bent van harte welkom. 
 

Activiteiten  
Maandag: Damesbiljart 9.30-11.30, herenbiljart 13-17,  
Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers) & 
Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluiters) 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreek-
uur en 1x per maand open lunchtafel, huiswerkklas inburge-
raars 14-16 
Vrijdag: bewegen voor ouderen 10-10.45 (olv Jannie de 
Klerk), herenbiljart 13-17 en spelletjesmiddag va 13.30, 1x per 
maand filmhuis 
 
 

Voetbal voor moeders/vrouwen en/of meiden 
Zin om te voetballen? We gaan starten op 11 april en daarna elke 
woensdagavond van  21:00-22:00 uur op het kunstgrasveld van 
SDOB.  
Het idee is dat we op een half veld een partijtje spelen. Er zijn ballen 
en hesjes en het hek (op het Leeteinde) is open, dus iedereen kan 
komen.  
Het is niet belangrijk of je kunt voetballen, maar dat je wilt voetballen, 
dus ook beginners zijn van harte welkom. Vraag je zus, vriendin, 
moeder, oudere dochter of buurvrouw of ze meekomt. 
Tip: Bij SDOB zijn 2e hands kicksen te koop (check Jacques Steur)  
Vragen of nadere informatie mail naar: marjon.poelman@nl.toyota-in-
dustries.eu of hesperschutte@gmail.com 
Tot woensdagavond 21.00 uur op het kunstgrasveld bij SDOB! 

 
Oppas gezocht 

Wij zijn pas in Broek in Waterland komen wonen en op zoek 
naar een leuke oppas voor onze zoon Seger (bijna 2 jaar). 
Met name voor de dinsdagen (overdag), maar ook een enkele 
keer in de avond. 
Heb je interesse? Stuur dan een email naar: madelon.bo-
gers@gmail.com of bel 06-8205 4845. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 6 april 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Dorpsraad Jaarvergadering 4 april 2018 
Op woensdagavond 4 april a.s. organiseert de Dorpsraad 
haar Jaarvergadering in het Broekerhuis. Aanvang: 20 uur 
De onderliggende stukken zijn vanaf zondag 25 maart in te 
zien op de site. 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 

De Dorpsraad nodigt U van harte uit! 
 

De Dorpsraad komt bij u langs 
In de week van 9 tot en met 14 april kunt u iemand van de 
Dorpsraad bij u aan de deur verwachten. 
De Dorpsraad staat voor de belangen van alle Broekers bij 
Gemeente en Provincie. 
Zij is het directe aanspreekpunt voor de Gemeente Waterland. 
De Dorpsraad zet zich in voor een leefbaar en veilig dorp. 
Het meest bekend is momenteel haar werk voor een Onder-
doorgang. 
Het bestuur doet dit werk op vrijwillige basis, maar maakt de 
nodige onkosten. Met het verdwijnen van onze jaarlijkse ac-
ceptgiro zijn ook de donaties en giften sterk verminderd. 
Daarom doet het bestuur een ronde door Broek in de week 
van 9 t/m 14 april a.s. voor een vrijwillige bijdrage. Wij hopen 
op Uw financiële ondersteuning om ons werk te blijven doen 
en om de regelmatig verschijnende Dorpsraadkrant te kunnen 
blijven uitgeven! 

 
Crosstraining!  

Train slim én op maat. Dit is een training waarbij je op zeer ef-
ficiënte wijze naar de vitaalste versie van jezelf toewerkt. 
Kracht en uithoudingsvermogen staan centraal. Vanaf 28 
maart elke woensdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur in de 
gymzaal in Broek in Waterland. Onder begeleiding van Maar-
tje Beets. Kom langs voor een gratis proefles of bel voor infor-
matie op 06-13498902 
 

Voetreflextherapie en ooracupuntuur  
Ontstress en ontspan met voetreflexmassage en ooracupunc-
tuur. Deze behandelwijze uit de Chinese Geneeskunde zijn 
helend voor uw lichaam en geest. De behandelingen kunnen u 
afhelpen van vervelende klachten zoals artrose, pijn aan spie-
ren- en gewrichten, hoofdpijn, stress, rugpijn, buikpijn en an-
dere spijsverteringsklachten, hooikoorts, opvliegers in de over-
gang, slaapstoornissen, onrust in uw hoofd en vele andere li-
chamelijke en mentale verstoringen. Voetreflextherapie stimu-
leert de doorbloeding en verbetert de energiedoorstroming van 
uw lichaam. Wilt u meer informatie of een afspraak? Belt u 
dan met Carol 06-11395952. 

 
Enneagram 

Lezing over het  'Enneagram' op dinsdag 15 mei 2018. Het 
Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 9 menstypes on-
derscheidt. Je Enneagramtype is als het ware de ‘bril’ waar-
mee je naar de werkelijkheid kijkt. Ieder mens heeft 1 prefe-
rente bril. Na een korte introductie over het model worden de 9 
types behandeld. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 
19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: De draai 33 in Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te vol-
doen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bou-
ter.nl.  
 

De Broeker kerk: van/voor het hele dorp 
De kerk is één van de oudste en meest bijzondere gebouwen 
in ons dorp. Na jaren van zorgvuldige voorbereiding draagt de 
Protestantse gemeente van Broek in Waterland het gebouw 
binnenkort officieel over aan de Stichting Broekerkerk. Daar-
mee wordt deze stichting verantwoordelijk om dit unieke mo-
nument te behouden voor de hele dorpsgemeenschap. 
Monumentaal kerkgebouw 
Al jaren zijn we in ons dorp vertrouwd met activiteiten om extra 
inkomsten binnen te krijgen voor het onderhoud van de kerk, 
zoals de jaarlijkse rommelmarkt (net weer achter de rug) en de 
boekenverkoop tijdens 'Kerk Open' in de zomermaanden. 
Maar de dalende omvang van de kerkgemeenschap zette de 
organisatorische en financiële kracht om het monumentale 
kerkgebouw in stand te houden geleidelijk steeds verder onder 
druk. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stichting Broekerkerk 
Vanuit de kerkgemeenschap werd al enige jaren geleden een 
proces gestart om een structurele oplossing te vinden. Die is 
er nu in de vorm van overdracht van het kerkgebouw aan de 
nieuwe Stichting Broekerkerk. Het bestuur bestaat uit verte-
genwoordigers vanuit zowel de dorpsgemeenschap als de 
kerkgemeenschap.  
Behoud van het gebouw 
Voor veel kerkgangers was dit besluit - na eeuwenlange  
trouwe zorg voor het gebouw - niet gemakkelijk. Maar het 
werd steeds duidelijker dat de hulp van alle dorpsgenoten, 
kerkelijk of niet-kerkelijk, nodig is om het gebouw te behou-
den. De Stichting Broekerkerk heeft tot doel: 

1. de blijvende beschikbaarheid van de kerk voor de Broeker 
dorpsgemeenschap  

2. het bouwkundig in goede staat houden van het gebouw  
3. het behoud van de traditionele kerkfunctie van het gebouw 
Veranderingen 
Gaat er nu veel veranderen? Nee, er is voor gekozen om geen 
grote veranderingen door te voeren. Wel is het de bedoeling 
dat de mogelijkheden voor verhuur en lichte horeca beter be-
nut worden en tot meer inkomsten leiden. Vorig jaar werd al 
geëxperimenteerd met een klein binnen- en buitenterras en er 
loopt nu een vergunningsprocedure om daarmee in de periode 
van 'Kerk Open' (eind april tot oktober) door te gaan: klein-
schalig en passend bij ons dorp.  
Meer inkomstenbronnen 
De stichting gaat zich daarnaast op twee andere belangrijke 
inkomstenbronnen richten. In de eerste plaats op het werven 
van donateurs ('Vrienden'), zowel onder particulieren als be-
drijven. Binnenkort start daarvoor een speciale actie. Verder 
spant de stichting zich in om extra subsidies aan te trekken, 
bijvoorbeeld voor energie en onderhoud.  
Vrijwilligers 
Het draait niet om geld alleen, ook een groot aantal vrijwil-
ligers helpt mee. Velen dragen al jaren hun steentje bij voor de 
kerk, anderen zijn sinds kort aan de slag in nieuwe werkgroe-
pen onder de naam 'gildes'.  
De bestuurders van de kerkgemeente en van de nieuwe stich-
ting zijn het er samen over eens: de nieuwe bestuursvorm en 
de gemaakte plannen geven vertrouwen in een goede toe-
komst voor het kerkgebouw. 
Wilt u meer weten, of ook vrijwilliger worden? Neem eens een 
kijkje op www.kerkbroek.nl. Er wordt nog gewerkt aan onze 
website, maar er is al veel informatie te vinden. 
 

Vernieuwbouw Havenrakkers 
Momenteel wordt met schoolbestuur, directie, bibliotheek en 
kinderopvang hard gewerkt aan het definitief ontwerp voor De 
Havenrakkers. De bedoeling is dat een deel van de school 
wordt gerenoveerd en een deel wordt vernieuwd en uitgebreid. 
Daarnaast is het streven m school en gymzaal grondig te ver-
duurzamen (gasloos en 0 op de meter) Meer informatie hier-
over kunt u vinden op de website van de Gemeente Water-
land. 
Tijdelijke school  
Tijdens de (ver)bouw van De Havenrakkers is het noodzakelijk 
om de school tijdelijk op een andere plek te huisvesten. Daar-
voor heeft een locatie-onderzoek plaatsgevonden. Schooldi-
rectie en gemeente zijn momenteel in gesprek met voetbalver-
eniging SDOB over het gebruik van het trainingsveld ten noor-
den van de tennisvereniging ATV. Voor de tijdelijke huisves-
ting is een tijdelijke bouwvergunning vereist. De verwachte 
bouwtijd van de school is ongeveer een jaar, en start, na de 
realisatie van de noodhuisvesting, zo snel mogelijk na de zo-
mervakantie 2018. 
Gymzaal 
Het is niet mogelijk een tijdelijke gymzaal te realiseren, die kan 
voorzien in de huidige behoefte van de verenigingen die de 
gymzaal huren. Daarom wordt getracht de renovatie en ver-
duurzaming van de gymzaal te concentreren in de zomerva-
kantie, zodat geen tijdelijke huisvesting nodig is. 
Informatieavond 
Zodra er meer concrete informatie is over de vernieuwbouw 
van de school en de tijdelijke huisvesting, wordt een informa-
tieavond georganiseerd door de samenwerkende partijen. 
Voor vragen kunt u terecht bij g.roerdinkveldboom@water-
land.nl 
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