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AGENDA 

2t/m29jul Kunst in de Broekerkerk 
26jul OUD PAPIER SOOS noordzijde 
1aug Dorpsraad vergadering 20.00 uur in het Broekerhuis 
2aug OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
4-12aug Broekerfeestweek 
11aug Broekermarkt 
8-12aug Kermis 
9aug OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
11aug Broekermarkt 
27aug Lezing: Grip op gezondheid 
31aug SDOB 90 jaar 
15sep Inzameling voedselbank 
 

 
Broekermarkt 2018 

Zaterdag 11 augustus 2018 vindt de jaarlijkse markt plaats in 
ons mooie dorp. Hebt u altijd al eens op deze markt willen 
staan? Dat kan, meldt u aan via broekermarkt@ziggo.nl of bel 
naar 06 52 414 699 (Annelies Blank). 

 
 

Broekerfeestfeek 
Beste Broekers, de Broekerfeestweek is weer aanstaande en 
zal dit jaar plaatsvinden van 4 t/m 12 augustus. Zoals ieder 
jaar is het succes van deze week vooral te danken aan de 
deelname van de kleurrijke en dynamische feestweek teams. 
Heb je al jaren meegedaan? Dan weet je hoe het werkt. Maar 
ook nieuwe teams zijn meer dan welkom. Het inschrijfformulier 
is vanaf 17 mei op te halen bij Eetwinkel Jesse of te 
downloaden vanaf de site van de BGM. 
 
 
                                         Pilates 
Wil je na de zomer weer gaan sporten? Misschien is dit dan 
iets voor jou! 
Pilates is een rustige maar intensieve manier van trainen, 
waarbij je werkt vanuit je core. Je buik- en rugspieren worden 
versterkt, maar ook alle andere spiergroepen komen aan bod. 
In- en ontspanning in de vorm van stretch en meditatie maken 
ook deel uit van de les. 
Kom een gratis proefles doen en/of bel voor informatie met 
Carol, 0611395952. Mailen kan ook 
naar carolmoves@hotmail.nl 
 

 
                      IQ onderzoek voor kinderen 
Benieuwd naar het IQ van jouw kind? Je hebt zelf wel vaak 
een idee van het niveau van je kind, maar precies weet je het 
niet. Een IQ onderzoek is een prachtige manier om meer over 
je kind te leren. Vooral als je het idee hebt dat je kind 
onderpresteert, meer uitdaging nodig heeft of er iets speelt 
waar je je vinger niet op kunt leggen. 
BIKKELkids biedt kinderen en ouders op een prettige manier 
betrouwbaar intelligentieonderzoek aan. Kijk voor meer 
informatie op:  www.bikkelkids.nl of bel naar 0622674102. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
beschikbaarheid en de bescheiden tarieven zien. 
www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op 
Donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10:00 uur gezellig 
koffiedrinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en 
ook breien en haken voor een goed doel.  Openlunch is er 
weer vanaf 2e donderdag in september. 

Digicafé 
Het digicafé is in de maanden juli en augustus gesloten. Vanaf 
september bent u weer welkom op de donderdag van 14:00 
uur tot 16:00 uur met uw digi-apparaat . Wilt u anderen van 
dienst zijn, ook dan bent zeker welkom. 
 

Activiteiten 
Maandag: Damesbiljart 9:30-11:30 uur, Tot aan 
schoolvakantie Gitaarles en Accordeonles. 
Dinsdag: Tot aan schoolvakantie Gitaarles. 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers), 
vanaf 3 oktober Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluyters) 
Donderdag: Koffieochtend 10-12, Pianoles, Huiswerkklas 
inburgeraars 15-16.30.( aanmelden via info@draai33.nl) 
Vrijdag: Vanaf augustus Herenbiljart 13-17, Spelletjesmiddag 
13.30-16, vanaf 7 september Bewegen voor ouderen 10-11.45 
(olv Jannie de Klerk)    
 

 
 
 

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 
verpleegkundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct 
bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond v.d. maand v.a. 19.00 uur. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. 
Aanmelden/inlichtingen 020-6625918 (secretariaat 
Dorpsraad), b.g.g. 0622380982 Gratis een eerste deskundig 
advies door beëdigde advocaten. 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 3 augustus 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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Crosstraining! 
Train slim én op maat. Dit is een training waarbij je op zeer 
efficiënte wijze naar de vitaalste versie van jezelf toewerkt. 
Kracht en uithoudingsvermogen staan centraal. Elke 
woensdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur in de gymzaal in 
Broek in Waterland. Onder begeleiding van Maartje Beets. 
Kom langs voor een gratis proefles of bel mij voor informatie 
op 06-13498902 
 

Coachees gezocht 
Voor mijn opleiding tot individueel coach ben ik op zoek naar 
verschillende mensen die gecoacht willen worden.  
Loop je vast, zit je ergens mee of wil je een extra steuntje in 
de rug, dan werk ik graag met jou samen en verkrijgen we 
nieuwe inzichten, maken we plannen concreet en komen we 
bij een volgende stap.  
 
Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan ontwikkeling, 
een betere balans tussen werk en privé, burn outs en meer.  
Heb je hier behoefte aan? Dan kan je me bereiken via de mail 
op liesharteman@hotmail.com of telefonisch op nummer 
0615076232 (na 20.00uur). 
In verband met mijn opleiding zijn er aan het coachingstraject 
geen kosten verbonden. 

 
Hoera! SDOB 90 jaar (1928-2018) 

Dit jaar bestaat 90 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden 
met  onze clubleden en trouwe supporters. Houd vrijdagavond 
31 augustus (voor genodigden) en zaterdag 1 september 
(voor leden, familie en vrienden) vrij in de agenda. Tijd voor 
een (sportief) feestje! 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 15 september 2018 in de kerk van Broek. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. (pasta, rijst, 
de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek, douchespullen en tandpasta.). 
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 
 
 

Dansend naar je werk 
Een vrolijk boek geschreven door een Broeker: Maximiliaan 
Winkelhuis. 99 manieren om minder te stressen, korter te 
vergaderen en beter te presenteren.  
Ligt nu bij Jesse, bij Pels en bij Wals-Schokker op de 
toonbank. 
 

Gezocht: vrijwillige brandweermensen 
Een auto te water. Een woningbrand. Een dier in nood. 
Voorbeelden van incidenten waar Brandweer Broek in 
Waterland 24 uur per dag voor uitrukt. 
Een brandweermedewerker (M/V) heeft dus een gevarieerd 
takenpakket. Ook ondersteunen we diverse activiteiten die in 
het dorp plaats vinden zoals de Broeker feestweek, 
schoolmiddag voor basisschool de Overhaal en de 
Havenrakkers en de jaarlijkse kerstboomverbranding. 
 
Wat vragen wij (en wordt getoetst in de selectieprocedure) 
- Je bent 18 of ouder en woont en/of werkt in de directe  
omgeving van de post Broek in Waterland 
- Je lichamelijke en geestelijke conditie is goed.  
(Je geschiktheid wordt bepaald met een medische keuring) 
- Je kunt improviseren en beschikt over een behoorlijke dosis 
doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Wat bieden wij? 
- Een vakopleiding: brandweerman of vrouw is een vak, daar  
 

leiden wij je voor op. 
- Als vrijwilliger ontvang je een vaste jaarvergoeding, 
daarnaast krijg je een vergoeding per uur  voor het oefenen en 
de inzetten. De hoogte van de vergoeding hangt onder meer 
af van je functie. 
- Een actieve personeelsvereniging die ieder jaar diverse 
activiteiten organiseert voor de collega's en de familie.  
 
De brandweerpost Broek in Waterland hoopt dat jij je herkent 
in de bovenstaande tekst en dat het jouw een uitdaging lijkt 
om samen met het team een stukje veiligheid te bieden aan 
de bewoners van ons dorp en de omgeving. 
 
Voor de uitgebreide vacature tekst kijk op de facebookpagina 
van de brandweer Broek in Waterland. Je mag natuurlijk ook 
altijd op de maandag oefenavond rond de klok van 19:45 bij 
ons binnen lopen in de brandweerkazerne op de Eilandweg 
35. Wij ontvangen jouw dan met een kop koffie of thee en 
bieden de kans om een keer met ons mee te oefenen. 
 
 

Samen een totempaal maken, in de kerktoren van  
Monnickendam 

Onder de noemer ‘Summer of arts’ exposeren en werken 
diverse kunstenaars bij toerbeurt in de toren van de grote kerk 
van Monnickendam. U kunt daarbij komen kijken, een handje 
meehelpen of werk kopen. Het evenement duurt tot 1 oktober. 
Van 30 juli tot en met 5 augustus werken keramiste Anneke 
Mulder uit Broek in Waterland en beeldend kunstenaar Ashti 
Schuit uit Monnickendam aan een Totempaal. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van klei (keramiek) en hout. Kom kijken of 
help zelf creatief mee! Je bent van harte welkom. De toren is 
open van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
 
                        Lezing: Grip op gezondheid  
In samenwerking met Erik Alexander Richter wordt op 27 
augustus a.s. een laagdrempelige, lezing verzorgd waarbij het 
belang van de juiste voeding en tekorten aan waardevolle 
supplementen uitgelegd wordt. 
Laag-gradige ontstekingen, huid- en darm(aandoeningen), 
hart, bloedvaten en cholesterol. Het komt allemaal aan bod. 
Erik legt verbanden tussen ziekte aan de ene kant, maar ook 
stress, depressies, bewegingsarmoede, voeding aan de 
andere kant.  
Locatie : De Draai33, Br. in Waterland 
Inloop: vanaf 19.00u 
Aanvang: 19.30u 
Kosten: 10 euro incl koffie, thee, gezonde versnapering.   
Aanmelden en info bij  <mailto:info@intouchwithnature.nl 
info@intouchwithnature.nl of telefonisch/whatsapp 
0647108789. Vol=Vol 
 
 

De Ouderensoos is voor oud papier 
De Ouderensoos haalt al vele jaren papier op. Daartoe staat 
een container en onze ophaalkar op het parkeerterrein van 
voormalig de Kebo. Zeer regelmatig wordt papier naar deze 
kar gebracht door mensen die dat zelf wegbrengen. Daar 
worden wij natuurlijk heel blij van. Minder blij zijn we met de 
mensen die onze kar misbruiken door hem als stortplaats te 
gebruiken voor (grof) vuil. 
We kunnen dat nergens kwijt en willen de omgeving van kar 
en container graag schoon en opgeruimd houden. 
We doen een dringend beroep op iedereen onze kar 
uitsluitend voor papier te gebruiken. 
De papier ophalers van de SOOS zullen u er zeer dankbaar 
voor zijn. 
 
 

 
Fijne vakantie! 
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