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AGENDA 
Iedere eerste woensdag vd maand Dorpsraad 
4okt OUD PAPIER Noordzijde 
7tm30okt collecte brandwondenstichting 
10okt Kennismaking geestelijk verzorger, Lutherse kerk 
13okt OUD PAPIER Havenrakkers 
13okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
14okt Nieuwkomersborrel in Het Broekerhuis 
16okt Jaarlijkse griepprikken S. Tedjoe 
26okt-30nov Locatietheater De Plomp Zuiderwoude 
2nov Ouderendag 2018 
2nov Halloween kinderdisco in Het Broekerhuis 
10nov Pubquiz in het Broekerhuis 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
24nov inzameling voedselbank 
30nov Sinterklaasfeest in Het Broekerhuis 
 
 

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 v.d. maand v.a. 19.00 uur. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden/inlichtin-
gen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten. 
 
 

Oppas 
Hallo, ik ben Sabijn van Eldik uit Broek in Waterland. Ik ben 
12 jaar oud en houd heel veel van kinderen. Zoek je een be-
trouwbare oppas? Bel me!! Telefoon: 0624743300.   
 
 

Atelierruimte gezocht 
Voor het maken van mijn keramiek zoek ik (ruim dertig jaar 
wonend in Broek) een atelierruimte te huur - of een andere 
ruimte die ik als atelier kan inrichten. Minimaal 30 vierkante 
meter; bij voorkeur in of rond Broek in Waterland. Ook voor 
het geven van cursussen en workshops. Kunt u me helpen? Ik 
zou er dankbaar voor zijn. Bel:06-48656046 of mail voor infor-
matie naar: anneke.j.mulder@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.  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 schoolvakan-
tie 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 in-
burgeraars 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), Een keer per maand Filmhuis. (Aanmel-
den voor de nieuwsbrief via filmhuisbroek@gmail.com) 

 
Seniorenpost 

Vanwege de gestegen kosten wordt bij 55 t/m 64 jarigen geen 
Seniorenpost meer thuisbezorgd. Wel is de Seniorenpost voor 
iedereen te lezen/printen op de website www.debroekerge-
meenschap.nl. Wie de gedrukte versie wilt houden, kan dat 
kenbaar maken via tel. 403 1513 of via email l.dobber@pla-
net.nl of simonet@ziggo.nl . N.B. 65+ers kunnen zich hier af-
melden voor de gedrukte versie. 
 
 

Collecte brandwondenstichting 
In de week van 7 t/m 13 oktober is er weer collecte voor de 
brandwondenstichting. Gedurende de week wordt er door een 
aantal mensen een wijk gelopen. In de wijken waar we dan 
nog niet geweest zijn komen we  zaterdag 13 oktober tussen 
15.00 uur en 18.00 uur langs. Hierbij krijgen we assistentie 
van de brandweerauto’s, dus het kan zijn dat u ons aan hoort 
komen.                                                                             
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 als u uw steentje wilt bijdragen 
contact op met Tatia Englebert (westweer1, 020-4033530 of 
06-22051338) 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 12 oktober 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 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jaarlijkse griepprikken 
Dinsdag 16 oktober 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur biij Huis-
artsenpraktijk S. Tedjoe. De Venne 1A. 
Denkt u eraan dat u de uitnodiging meeneemt. 
 
 

Gevraagd 
Gevraagd : (stevige) schoonmaakhulp voor bedrijfsruimte in 
Broek. Reacties naar colette@tungsten.nl of 0653615815. 
 

           Vrijwilligersdag Volgermeer  
13 oktober 2018 
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert het Burgerkomitee 
samen met de Beheergroep Volgermeer de dertiende vrijwil-
ligersdag Volgermeer. Er is een interessant programma voor 
jong en oud waarbij iedereen 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@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volger-
meer.nl 

Ouderendag 2018 
De ouderendag wordt dit jaar gehouden op vrijdag, 2 novem-
ber a.s. in De Rijper Eilanden. 
Vertrek 16.00 uur - terug om ca. 21.00 uur. 
De kosten bedragen € 20,-- per persoon. U kunt in de bus be-
talen. 
S.v.p. aanmelden voor 25 oktober a.s. (vol is vol) bij: 
Rina van Rooij - 020403 1392 
Simonet Utrera - 020403 1696 
 
 

Professionele kinderopvang bij u thuis nodig? 
Ervaren gastouder is vanaf januari beschikbaar om bij u thuis 
kinderen op te vangen. 
De gastouder is 2 hele dagen per week beschikbaar, 3 kortere 
dagen is evt. bespreekbaar.  
De gastouder haar voorkeur gaat uit naar 2 of 3 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar, maar mocht een van de kinderen al 
naar school gaan, dan is dat geen probleem.  
Voor referenties hebben we de contactgegevens beschikbaar 
van haar vorige opvanggezin.  
Omdat de gastouder is aangesloten bij ons erkende gastou-
derbureau, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 
Heeft u interesse om uw kinderen op te laten vangen door 
deze liefdevolle gastouder met persoonlijke aandacht  in uw 
eigen huiselijke omgeving, neem dan contact met ons op voor 
een vrijblijvende kennismaking:  
Gastouderbureau Waterland, telefoon 0299-655338 of email 
info@gobwaterland.nl 
 

 
Herkansing: Speuren met de buren 

Aangezien de Burendag-activiteit op vrijdag 21 september in 
het water is gevallen, bieden Team Sportservice Zaanstreek-
Waterland, WonenPlus Waterland en SCC De Bolder op vrij-
dag 5 oktober nogmaals een (rollende) speurtocht door Mon-
nickendam aan! 
Datum en locatie: 
Om 09.30 uur op 5 oktober, 2018. Bibliotheek Karmac. 
’t Spil 19, 1141 SE Monnickendam. 
Aanmelden: 
Deelname is kosteloos.  
Aanmelden kan telefonisch of per mail t/m 04-10-2017.  
Aanmelding gaarne o.v.v. naam, telefoonnummer, mail en 
graag aangeven u te voet of per rolstoel meedoet aan de wan-
deling. Mail: info@debolder.com. Telefoon: 06- 28688276 
 
 
         
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Optreden in Zuiderwoude 
Paola Ghidini (dans), Detmar Leertouwer (‘cello) en 
Selim Doğru (piano) | DIALOGUE 
De muziek-dansvoorstelling Dialogue between a Dancer and 
a ‘Cellist reisde door heel Europa en is nu te zien in Zuider-
woude. De voorstelling is meer dan alleen de uitvoering van 
muziek van Bach tot Britten, aangevuld met dans 
van o.a. Ghidini. Al bij aanvang schept pianist-componist-tech-
nicus Doğru een landschap met geluid. Een ware belevenis! 
Waar:                  Kerk van Zuiderwoude  
Wanneer:            zondag 14 oktober 2018 | 16:00-17:00 | kerk 
open om 15:30  
Entree:                €10,- 
Reserveren:        Reserveren aanbevolen via jeanne-reserve-
ringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
http://www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

               Zondag 14 oktober Nieuwkomersborrel 
Traditiegetrouw organiseren Het Broeker Huis en haar Stich-
ting weer een Nieuwkomersborrel voor iedereen die de afgelo-
pen anderhalf jaar in het prachtige Broek in Waterland is ko-
men wonen. 
Om elkaar en ons fantastische dorp beter te leren kennen. 
Een stukje geschiedenis, wat toekomstvisies maar vooral ge-
zelligheid. 
Zondag 14 oktober om 16.00 uur in Het Broeker Huis; wij zor-
gen voor drankjes en hapjes. En kinderen, die kun je gewoon 
meenemen. 
Via de Gemeente zijn uitnodigingen verstuurd; mocht je deze 
niet hebben ontvangen maar voel je je toch een Nieuwe Broe-
ker, gewoon komen!! (en als je hier al je hele leven woont 
maar toch een uitnodiging hebt ontvangen, dan ben je ook ge-
woon welkom!) 
 

Geestelijk verzorger in Swaensborch 
Een kennismaking met de persoon en het werk: Hanneke 
Keur te gast in de Lutherse kerk, Zuideinde 39 Monnicken-
dam, 10 oktober, aanvang 20.30 uur. Kerk open vanaf 20.00 
uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 
 

Spaanse Les 
Spaanse les in Broek in Waterland! De Spaanse docente Ro-
sana Navarro start in oktober met nieuwe groepen, ook over-
dag, zowel voor beginners als gevorderden. Geen grammati-
caregeltjes, wel veel plezier! 
Mail of bel voor meer informatie en aanmelding: spaans@ro-
sananavarro.com of 06 2229 1103. 
 
 

Waterland kinderkoor New Kickers van start 
Er is eigenlijk geen leukere manier om muziek te maken dan 
samen met vriendjes, vriendinnetjes en andere leeftijdgenoot-
jes in een koor te zingen. Op alle basisscholen wordt dankzij 
de muzieklessen van Muziekles Waterland gelukkig ook weer 
steeds meer gezongen. Kinderen die één uurtje per week zin-
gen tijdens de muziekles op school niet genoeg vinden kun-
nen binnenkort terecht bij het nieuwe kinderkoor van Muziek-
school Waterland.  
Het koor repeteert op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30  
uur in de zaal van Muziekschool Waterland, Geulenstraat 62 
in Purmerend. Op 3 oktober is de eerste repetitie. Deelname 
is helemaal gratis. 
 

 

 

 
 


