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AGENDA 
 
t/m25aug Koeien in de kerk 
18jul OUD PAPIER Soos Zuid 
25jul OUD PAPIER Soos Noord 
1aug OUD PAPIER Soos Zuid 
8aug OUD PAPIER Soos Noord 
3t/m11aug Broekerfeestweek 
10aug Broekermarkt 
25aug Golftoernooi Broeks open 2019 
4sep Vergadering Dorpsraad 
14sep Inzameling voedselbank Broekerkerk 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 4 september; 2 okt; 6 november en 4 
december  2019 De vergadering van 3 juli vervalt! 
 

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. 
 

Buurtzorg 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 

 
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 
 

Sparta 
Beste dorpsgenoten, 
Het is gelukt! Sportvereniging Sparta heeft een nieuw bestuur 
en daarmee is de toekomst voor de sportvereniging veilig ge-
steld. 
Na de ledenvergadering hebben een aantal ouders de koppen 
bij elkaar gestoken en aangegeven het stokje van ons over te 
willen nemen en vol inzet en enthousiasme de vereniging 
voort te zetten. 
Om een van hen te quoten  "Het is te zonde als Sparta uit het 
dorp verdwijnt" . In het nieuwe seizoen zullen ze zich nader 
voorstellen. 
Als bestuur zijn we erg opgelucht dat de toekomst van Sparta 
is veilig gesteld en we hopen dat de vereniging nog lang 
sportlessen aan de Broekers zal blijven verzorgen! 
Met sportieve groet, 
namens het bestuur, 
Marloes Beers 
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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  
 

 
Beheerder Draai33 

In verband met de verhuizing van onze beheerder zoekt het 

Broeker wijksteunpunt Draai33  een nieuwe beheerder. Zou jij 

dat kunnen zijn? De beheerder heeft de volgende taken: de 

agenda van het wijksteunpunt beheren, nieuwe huurders weg-

wijs maken in Draai33, het sleutelbeheer en kleine klusjes uit-

voeren. 

Kortom je bent de gastheer of gastvrouw van Draai33, daarin 

natuurlijk ondersteund door het bestuur van de Stichting. Als 

gastheer of -vrouw ben je ca. 3 uur per week met het wijk-

steunpunt bezig. Deels vanaf locatie en deels vanuit huis. Een 

vrijwilligersvergoeding hoort bij de functie. Wie heeft hier zin 

in? We horen graag van je. 

Namens het bestuur Rini te Boekhorst 06-22697002 Marieke 

Maars 06-27552327 

10 augustus Broekermarkt 
Beste dorpsgenoten, 

Zaterdag 10 augustus is het weer tijd  voor de altijd gezellige 
Broekermarkt. 
Vriendelijk doch dringend verzoek aan onze dorpsgenoten 
wonend aan Kerkplein, Havenrak en Dorpsstraat om voor die 
dag een andere plaats voor hun auto te zoeken. Op die dag 
(zaterdag 10 augustus) geldt een parkeerverbod op ge-
noemde straten vanaf 05.00 uur. Dank voor uw medewerking 
De Broeker Gemeenschap. 

 
Koeien in de kerk 

14 juli tot en met 25 augustus 
De Broeker Kerk stelt de deuren open voor koeien. Dat ge-
beurde al eerder, tijdens de watersnood van 1916. 
Deze zomer komt er geschilderd vee de kerk in onder leiding 
van vee kunstenaar Ruud Spil. Hij schildert in de kerk, geeft 
workshops en exposeert zijn werk. Met een feestelijke ope-
ning op 14 juli en een mooi sluitstuk. 
Kom langs, bewonder de schilderijen of ga zelf schilderen tij-
dens de workshop op 21 juli.  

Meer informatie op te vinden op: 

www.broekerkerk.nl en www.ruudspil.com 

 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 26 juli 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Golftoernooi Broekx open 2019 

Voor de zevende keer wordt op de prachtige golfbaan Water-
land Amsterdam een unieke, gezellige golfwedstrijd voor 
Broekers, oud Broekers en Waterlanders georganiseerd. No-
teer dit sportief gezellig hoogtepunt voor de golfer in onze ge-
meente in uw agenda; 
25 AUGUSTUS 2019 aanvang 11.30 uur prijsuitreiking 
rond 17.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen 
naar Bert Jensen; jensen58@kpnmail.nl  
Met vriendelijke groeten, het organisatiecomité; Bert Jensen, 
Tony den Hollander, Nel Mocking en Jan Mens 
                  

                  Massage in Broek in Waterland 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’, Cornelis Roelestraat 
34. Naast sport- en ontspanningsmassages kunt u ook te-
recht,  hotstone  en cuppingmassages (oa tegen cellulite).  
Nieuw nu ook Deep Tissue massages, (een krachtige massa-
gevorm die zich richt op de diepere lagen van spieren en bind-
weefsels. Verklevingen die de doorstroming blokkeren kunnen  
door deze stevige massage weer in beweging komen. Door-
dat alle handelingen zeer langzaam worden uitgevoerd werkt 
deze massage ook ontspannend (heerlijk bij stijve rug/schou-
ders en stress) 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of mo-
nique.tessel@hotmail.com 

                              Kom ook zingen 
Zingen in een koor maakt je vrolijk en ontspannen, je wordt 
opgenomen in een team, beleeft samen de muziek en hoort 
hoe de verschillende stemmen samen één geheel vormen. 
Ook zonder ervaring ben welkom je bij het Gemengd Koor 
Broek in Waterland. Onder de enthousiaste leiding van diri-
gent Joep van der Oord zingen we in een ongedwongen sfeer 
mooie en afwisselende muziek: soms klassiek, soms wat lich-
ter.  
Kom eens naar een repetitie, proef de sfeer en zing mee. Tot 
de vakantie kun je het vrijblijvend en gratis uitproberen! De re-
petities zijn woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de biblio-
theek achter het Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), Loes de 
Gier (020-4033191), Wim Drijver (020-403 1201). Of mail 
naar zingen@broekerkoor.nl. Website: broekerkoor.nl 

Inzameling voor de voedselbank 
Zaterdag 14 september 2019 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. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek,k  douchespullen 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. 
 

8- weekse MBSR Mindfulness training 
Vanaf dinsdag 17 september start in Het Broeker Huis te Broek 
in Waterland de 8- weekse Mindfulness Based Stress Reduc-
tion training. In deze training leer je hoe je  bewust kan zijn van 
het huidige moment. In de drukke gehaaste levens van tegen-
woordig schiet dat er namelijk vaak bij in, met stress, vermoeid-
heid en andere fysieke en mentale klachten als gevolg. Aan de 
hand van verschillende (meditatie)oefeningen leer je de aan-
dacht terug te brengen naar de ervaring van dit moment.  
Voor: Iedereen tussen de 30 en 67 jaar die behoefte heeft aan 
praktische handvatten om door het leven te navigeren. 
Data: 17 september t/m 19 november 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur  
Kosten: €350,-, incl. werkmap, audiobestanden voor thuisbe-
oefening en ondersteuning via mail tijdens de trainingsperiode. 
Plaats: Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 
Ervaring met meditatie is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: 06-23909299 of mail 
info@evakam.com 
 
 
 

 
Voorafgaand aan de training maak ik met iedere deelnemer 
een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. 
Graag tot ziens! Eva Kam 
 

Broekermarkt op 10 augustus 
Heeft u altijd al eens op onze gezellige markt willen staan tij-
dens de Broeker feestweek? 
Dat kan! stuur een mail naar Broekermarkt@ziggo.nl en wij 
maken een plaats voor u vrij. De afmetingen van de kraam 
zijn 3 x 1.20m. 
Aan alle enthousiaste Broekers, 
De feestweek is weer in aantocht, velen van jullie zijn al bezig 
met de voorbereidingen om met vrienden/familie een super-
team te organiseren. Voor anderen zal het misschien de eer-
ste keer zijn dat zij met een team meedoen. Het inschrijffor-
mulier is af te halen bij Eetwinkel Jesse of te downloaden van 
onze site www.debroekergemeenschap.nl 
 

Kerk Zuiderwoude elke dag open 
T/m zondag 25 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag 
open van 12.00 tot 15.00 uur. 
Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of 
wandeling of om zomaar even binnen te lopen.  
Voorin de kerk is de mogelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sok-
ken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het on-
derhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische in-
formatie. 
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie 
georganiseerd door Cultuur in de Kerk – CatharinaStichting 
Zuiderwoude.  t/m 31 juli exposeert Wendy Veerbeek met 
acryl en olieverf schilderijen, met als thema IJsselmeer en 
Waterland.   
U bent van harte welkom om een kijkje nemen! 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 

Fitheidstest 60+ Waterland 
Het is belangrijk om gezond en fit te blijven. Dit kan door een 
gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden. Team Sport-
service, Fysiogroep Waterland, WonenPlus, Zorg voor Water-
land en de gemeente Waterland willen u ondersteunen bij uw 
gezonde leefstijl en nodigen u daarom uit voor de Fitheidstest 
60+ op 27 juli in de Bolder. Voor meer informatie bel of mail: 
0229 28 77 00 of rschouten@teamsportservice.nl 
 
                                        Meiweek 2020 
Elk jaar herdenkt Nederland het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog. In 2020 zal dit extra speciaal zijn, want dan vie-
ren wij 75 jaar bevrijding! Genoeg reden voor De Broeker Ge-
meenschap en Broekpop om wederom hun krachten te bun-
delen, zodat ook Broek in Waterland flink feest kan vieren. 
Noteer daarom 1 t/m 5 mei 2020 alvast in de agenda.   
Graag vragen wij daarnaast jullie aandacht voor het volgende. 
Van oudsher sluiten wij deze week op Bevrijdingsdag af met 
een praalwagenoptocht door het dorp. Iets waar de oudere 
Broeker kinderen nog altijd met veel plezier aan terugdenken. 
En omdat tradities er zijn om in stand te houden, roept de or-
ganisatie alle ouders/verzorgers en andere creatievelingen op 
om mee te helpen aan de invulling van deze optocht. Vele 
handen maken licht werk, en zo kunnen we er met z’n allen 
een fantastische optocht van maken. Laat de strijd tussen de 
Broeker wijken maar losbarsten! 
Wil je je als wijk alvast aanmelden of ontvang je graag meer 
informatie over de optocht, mail dan naar broekpop@hot-
mail.nl.  
Hartelijke groeten en alvast een fijne zomer gewenst, 
Stichting De Broeker Gemeenschap en Stichting Broekpop 
 

Schrijfcursus Levensverhaal 
Waar? In de Regentessenkamer van Het Broeker Huis in 
Broek in Waterland 
Wanneer? De 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 14-
16u 
Start? Op dinsdag 3 september 
Voor wie? Mensen met en zonder schrijfervaring 
Door wie? Anita Moerman 
Kosten? 160 euro voor 8 lessen 
Aanmelding? Per telefoon: 0299 – 406066. Of per e-mail: 
anna.moerman@hotmail.com 
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