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AGENDA 
1nov OUD PAPIER Noordzijde 
2nov Ouderendag 2018 
2nov Halloween kinderdisco in Het Broekerhuis 
8nov OUD PAPIER Zuidzijde 
10nov Pubquiz in het Broekerhuis 
12-17nov collecte NSGK 
15nov OUD PAPIER Noordzijde 
17nov OUD PAPIER Havenrakkers 
17nov inzameling voedselbank 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
24nov intocht Sinterklaas Havenrak 
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 

 
 

Verloren 
Woensdagmiddag 26 oktober is mijn dochter (Zara Copur) 
een mapje met al haar pasjes(ID, bank, OV chip,) verloren, op 
de route Keerngouw, Oosteinde naar de bushalte. 
Als iemand het gevonden heeft, zou diegene mij willen bellen 
(06- 54 96 73 98) of terugbrengen op het adres Keerngouw 
34? Heel hartelijk dank alvast. 
Met vriendelijke groet, Petra 

 
 

Spaanse les 
De Spaanse docente Rosana Navarro start in oktober met 
nieuwe groepen in Broek in Waterland, ook overdag, voor be-
ginners en gevorderden. Geen grammaticaregeltjes, wel veel 
plezier. Mail of bel voor informatie en aanmelding: 
spaans@rosananavarro.com of 06 22291103 
 
 
 

Collecte MS Fonds 
Voor de collecte van de MS Fonds ben ik nog op zoek naar 
collectanten. Het gaat vooral om de volgende straten in Broek 
Zuid : Hageweer, Heemsweer, Westweer Trambaan,Salon-
straat en Rijtuigenstraat. 
De collecte is van 19 tot en met 25 November 2018 
Voor meer informatie kijk op http://www.nationaalmsfonds.nl 
Ik ben te bereiken op mobielnr.0625097866  
Tineke Tuin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 12 
vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvinden???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer ruimte 
nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijkheid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van harte 
welkom http://www.draai33.nl  
 

 
 

Seniorenpost 
De Seniorenpost is voor iedereen te lezen/printen op de web-
site www.debroekergemeenschap.nl 

 
 

  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. 
 
 

WORKOUT op de Volgermeer 
Sporten met Cees is weer gestart met een FIT, FUN en RUN 
trainingen op donderdag avond om 19.30 uur. 
Deze dynamische training combineert uitdaging, competitie en 
fun en geeft je body een boost. Bel Cees, 06-5432694 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
zaterdag 17 november 2018 
in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zoals pasta, rijst, de bijbeho-
rende sausen, blikken vlees of vis en potten groente zijn heel 
erg welkom, Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  dou-
chespullen en tandpasta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank 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 van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 

 
Wie volleybalt er met ons mee? 

Je hoeft geen echte sportvrouw of sportman te zijn. Wij doen 
het voor ons plezier en de ontspanning: gewoon lekker een 
bal over het net slaan. De informele Broeker volleybalclub, die  
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 9 november 2018. 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 
 
 
 
 
 
 



 
niet eens een echte naam heeft, bestaat al veertig jaar uit 
nieuwe en oude Broekers (vrouw/man) van jong tot oud. We 
doen het vrijdagavond in de gymzaal van de Havenrakkers, 
van 20.00 tot 21.30 uur. En we zoeken altijd mensen vanaf 16 
jaar (m/v) die dat net zo leuk vinden als wij. Wie doet er met 
ons mee? De eerste twee keer vrijblijvend kennismaken. Voor 
meer informatie of aanmelding: Ferry den Os, telefoon 06-
22223842 of mail naar: ferrydenos@gmail.com 
 
 

Collecte brandwondenstichting 
De collecte voor de brandwondenstichting in Broek, Zuider-
woude en Uitdam heeft dit jaar €1437,51 opgebracht. Dit is 
weer een geweldige opbrengst. Op deze manier wil ik, na-
mens de Nederlandse Brandwondenstichting, alle gulle ge-
vers en alle collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
Tatia Englebert 
 

Schoenmaatjes 
Met Schoenmaatjes van Edukans vullen kinderen in Neder-
land een zelf versierde schoenendoos met schoolspullen, toi-
letartikelen en speelgoed voor leeftijdgenootjes in arme lan-
den. 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 Albanië, Moldavië, 
Sri Lanka, Irak of Ghana. 
Iedereen die een doos wil maken en/of deze actie financieel 
wil steunen kan informatie krijgen 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) en Jasper 
Nieuwkoop Zuiderwoude 
Neem een folder mee uit de kerk of haal bij ons een informa-
tiefolder 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 ook goed om alleen een doos 
te maken of alleen een gift voor verzendkosten te geven. 
De dozen moeten uiterlijk 24 november ingeleverd zijn bij 
één van bovenstaande personen of zondagochtend in de 
kerk. Bij voorbaat dank!  
Diaconie PG Broek in Waterland 
 

                   Walking Football bij SDOB 
Walking Football is de voetbalvorm waarbij oudere voetballers 
(zestig-plus) actief bezig zijn. Dat kan nu ook bij SDOB! Elke 
dinsdag om 10.00 uur is er bij SDOB Walking Football onder 
leiding van Jacques Steur. 
Jacques speelt nu al 2 seizoenen walking football bij vv Mon-
nickendam. Daar is het een groot succes, dus ontstond het 
idee om ook in Broek te beginnen. Intussen heeft Jacques 
hier een speciale KNVB-training voor gevolgd bij Bart Log-
chies. 
Ben je een man of vrouw van >60 en wil je ook meedoen? 
Neem contact op met Jacques: 020-4033202 /jacques-
steur@quicknet.nl 
 

      Concert in de Broeker Kerk: StarkLinnemann 
'Pictures at an Exhibition' is een veelkleurig project van het 
StarkLinnemann Quartet. De band heeft de complete suite 
van Moessorgski getransformeerd naar de 21e eeuw. In deze 
versie smelten Samba, Rock, Swing, Hiphop en originele frag-
menten samen. Na het Concertgebouw nu in de Broeker Kerk! 
Zondag 18 november, aanvang 15.00 uur. Kom gerust wat 
eerder, vanaf 14.00 uur en ook na afloop bent u welkom 
om gezellig wat te drinken. 
Toegangsprijs: € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan 
de kerk. 
Voorverkoop: Eetwinkel Jesse, 't Winkeltje en NIMO (Monnic-
kendam). Of via de website:www.broekerkerk.nl/agenda. 

 
 

Fanfarecorps Zuiderwoude 
Zin in bier en blaasmuziek? Op zaterdag 10 november 2018 
houdt Fanfarecorps Zuiderwoude een concert in de Bierde-
rij Waterland in Monnickendam. Een bijzondere samenwer 
king. Zowel op het programma van de fanfare als op de menu  
 
 
 

 
kaart van de Bierderij vindt je wat lichte werken en fruitige 
stukjes, maar ook wat zwaardere en met wat pit. Kom genie-
ten en proost met ons! 
Toegang is gratis en aanvang concert is 20.00 uur. Agenda: 8 
november Concert Fanfarecorps Zuiderwoude in de Bierderij 
in Monnickendam 
 
 
                             Collecte NSGK 
Van maandag 12 november tot zaterdag 17 november zullen 
Broekers collecteren voor de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK). Een Stichting die geestelijke en 
lichamelijk gehandicapte kinderen laat participeren in de sa-
menleving. Op woensdag zijn de collectanten ook op de markt 
en zaterdag 17 november om 17:00 zal er een flash mob zijn 
bij de pin automaat, koffie wordt verzorgd. Iedereen die wil 
collecteren kan zich aanmelden bij Marcus Looijestijn (mar-
cus.looijestijn@ing.nl) op Zuideinde 4. 
 
 

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 
 

            Steun de onderdoorgang op 26 november 
Maandag 26 november is een belangrijk moment op weg naar 
de Onderdoorgang door Broek.  
Dan praat de Commissie Mobiliteit & Financiën van de Provin-
cie Noord Holland over de Onderdoorgang en welke variant 
de voorkeur heeft. Er wordt nog geen besluit genomen, dat 
doet Provinciale Staten daarna. De Dorpsraad zal dan inspre-
ken, en we willen daar graag met een grote groep aanwezig 
zijn. We roepen daarom Broekers op om bij deze vergadering 
aanwezig te zijn. 
We zorgen voor een bus die u daar gratis naar toe brengt (en 
weer terug). Als u besluit mee te gaan, houdt dan de middag 
vrij vanaf 12 uur. U kunt zich nu opgeven: info@dorpsraad-
broekinwaterland.nl. Of bel Johanna Huizer: 06-22380982. 
Meer informatie over onze vertrek- en aankomsttijd volgt. 
 

             Opbrengst Prinses Beatrix Spierfonds 
De collecte van september 2018 heeft dankzij uw gift 979,10 
euro opgebracht. 
Namens het spierfonds bedank ik alle inwoners van Broek 
voor uw bijdragen. 
Ook bedank ik voor de inzet van de collectanten die tijd heb-
ben vrijgemaakt om met de collectebus langs de deuren te 
gaan. Vriendelijke Groeten Jacinta Steur 

 
Wilt u ook kinderen helpen door voor te lezen? 

De Bolder en de bibliotheek hebben enkele jaren geleden de 
VoorleesExperts gestart. Inmiddels lezen we voor bij tientallen 
kinderen en zijn er al 10 voorlezers actief. Ondanks deze fan-
tastische vrijwilligers, staan er nog steeds kinderen op een 
wachtlijst. We willen deze kinderen liever niet te lang laten 
wachten en daarom zijn we op zoek naar extra vrijwilligers 
voor alle 4 de kernen in de gemeente Waterland. 
Wilt u helpen of eerst meer informatie krijgen? Neem dan con-
tact met ons op: U kunt terecht bij: Angela Kroon (De Bolder) 
via info@debolder.com of 0299-650560 (www.debolder.com) 
en Peter Sijpkes (Bibliotheek) via kbs@karmac.nl 
 
 

Personal training studio 
Broek in Waterland wordt weer top-FIT na deze mooie zomer! 
Zet de knop weer om, JUST START!  
Gerichte uitdagende trainingen ook groepsverband.  
Afvallen- stress vermindering – kracht training. 
Niels Tessel Personal Training 
Cornelis Roelestraat 34 
info@ntesselpt.nl  06-27225419 


