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AGENDA 
1okt Workshop Enneagram 
2okt Vergadering Dorpsraad 
3okt OUD PAPIER SOOS Noord 
5okt Brandweerrally Kazerne Broek in Waterland 
10okt OUD PAPIER SOOS Zuid 
11okt Ouderendag 
12okt OUD PAPIER Havenrakkers 
12okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
13okt Amstelveens Symfonie Orkest in Broekerkerk 
17okt OUD PAPIER SOOS Noord 
23nov Sinterklaas intocht 
 

Beste dorpsgenoten, 
De Broekerfeestweek ligt achter ons en inmiddels richt de 
Broeker Gemeenschap zich op de komst van Sinterklaas. 
Daarnaast worden in samenwerking met Broekpop de 
voorbereidingen getroffen voor de mei festiviteiten en 
herdenking ivm de viering van 75 jaar vrede 
in Nederland. 
Al deze activiteiten vragen ideeën en handen en dus men-
sen!!. De huidige voorzitter en secretaris van de Broeker 
Gemeenschap hebben aangegeven om in de komende 
jaarvergadering in april 2020, af te zullen treden.............er 
zijn dus vacatures bij een van 
de leukste besturen van ons dorp. Bent u, ben jij 
die  Broeker die denkt, hé ik wil heel graag een steen(tje) 
bijdragen, ik heb ideeën hoe het anders, nog beter en leu-
ker kan en wil daar een actieve bijdrage aan leveren. Laat 
het ons weten, er kan contact 
opgenomen worden met Annelies Blank, 06 52414699. 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 2 okt; 6 november en 4 decem-
ber  2019  
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevonden 

Op het Roomeinde een losse sleutel gevonden (zonder sleu-
telhanger oid), van het merk ComGuard. Wie mist deze sleu-
tel? Meer info 0622305836  

 

 
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  
 

 
Poweryoga en YIN-yoga in het Broekerhuis 

Vanaf donderdag 29 augustus is er weer yoga in het Broeker-
huis. De lessen zullen gegeven worden door Sylvia Welsing-
Schaefer, arts en yogadocent. Ze is sinds 2013 docent binnen 
de yoga Teacher Training van Johan Noorloos en tevens be-
trokken bij de yoga-opleiding binnen defensie. De lessen zijn 
los te volgen, geen verplichting middels een abonnement of 
10-rittenkaart. Ervaring is niet vereist en je hoeft niet lenig te 
zijn. Poweryoga 19:45-20:45 (een actieve les met aandacht 
voor adem, kracht en focus) en YIN-yoga 21:00-22:00 (een 
rustige les waarin houdingen langer vast gehouden worden 
met aandacht op adem en ontspanning). Voor informatie: syl-
schaefer@hotmail.com 

 
Mensen in Nood Kledingactie  

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood zal worden ge-
houden Op zaterdag 12 oktober in Broek in Waterland, wordt 
gehouden tussen 10.00 en 12.00 uur huis aan huis kleding 
opgehaald. U krijgt in de week voorafgaand de blauwe Men-
sen in Nood kledingzak thuisbezorgt. Wilt u hem zaterdag 12 
oktober uiterlijk om 10.00 uur buiten klaarzetten. Let op!! we 
bellen niet bij u aan. Voor de Broekermeerdijkers, wilt u dat er 
kleding bij u wordt opgehaald en ook voor de mensen die vra-
gen hebben, graag even bellen 4031920. Inwoners van Zui-
derwoude kunnen hun kleding brengen bij de Fam. Oosterloo 
Aandammergouw 17 voor Uitdam is het brengadres 
Fam.Schouten Bijenven 8 
                

 
De Kunstclub is weer begonnen 

Elke donderdagmiddag na school leven kinderen zich in de 
kunstclub uit met klei en gips, houtskool en verf en leren tech-
nieken zoals portrettekenen en linoleumsnede. Ze verplaatsen 
zich in verschillende kunstenaars als Giotto, Ar-
cimboldo, Ghiberti, Hundertwasser, Mondriaan, Escher en 
zelfs Kiefer of Keith Haring. Of gaan de wei in om de koeien 
en het landschap te tekenen. Twee uur les inclusief materiaal, 
koek en limo: 140 euro voor 10 lessen, een broertje of zusje 
110 euro per 10 lessen. Voor meer info kijk op www.atelierju-
dithdubois.nl Tot ziens! Judith 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 11 oktober 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 
 
 
 
 
 
 



 

Broeklab special: Een Broeker landschap waarin mens, 
natuur en landbouw samen opgaan. 
Steeds meer mensen maken zich zorgen over de achteruit-
gang van biodiversiteit in Nederland. Tegelijkertijd zijn er 
steeds meer nieuwe oplossingen voorhanden en komen 
steeds meer mensen in actie, ook in Broek in Waterland. 
We zijn blij dat Jelle Fekkes bereid is om op deze Broeklab 
special ons verder te inspireren en vanuit zijn ervaring een 
helder en genuanceerd beeld schetsen rond de volgende 
vraag:  
Hoe kunnen natuur, mens en landbouw samen opgaan en ie-
der een essentiële rol spelen richting een biodivers en produc-
tief landschap? 
Jelle is een ervaren tuin- en landschapsarchitect. Hij richt zijn 
ontwerp en advieswerk voor een groot deel op voedselbos-
bouw en agroforestry en ‘herstellende tuin- en landschapsar-
chitectuur’. Hij heeft het voedselbos en eetbaar landschap 
Kreilerwoud aangelegd in Barsingerhorn.  
Na de inleiding van Jelle gaan we zoals altijd gezamenlijk mo-
gelijkheden onderzoeken om de veranderingen in Broek en 
omgeving in de praktijk te brengen. 
We starten oom 20:30 en de locatie zal bekendgemaakt wor-
den op de Facebook pagina en Broeklab.nl 

Ouderendag 2019 
De ouderendag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 oktober,  
opnieuw in De Rijper Eilanden. 
Vertrek 15.30 uur - terug om ca, 20.00 uur 
De kosten bedragen € 25,-- per persoon. U kunt in de bus be-
talen. 
S.v.p. aanmelden voor 1 oktober a.s. (vol is vol) bij: 
Rina van Rooij - 020403 1392 
Simonet Utrera - 020403 1696 (tussen 14.30 en 16.30 uur, 
aanmelden op 18 september is helaas niet mogelijk.) 
 

Concert Amstelveens Symfonie Orkest 
zo 13 oktober 2019  15:00 uur  --  Broekerkerk, Broek in 
Waterland met concertpianiste Hisako Hirata. 
Programma: 
Borodin: In de Steppen van Centraal-Azië 
Rachmaninov: Pianoconcert Nº2   Solist: Hisako Hirata    
Tsjaikovski: Symfonie Nº1:   deel 2 Andante cantabile & 3 
Scherzo 
Ljadov: 8 Russische volksliederen 
 
Wie vult de lege stoelen? Zonder foto: Ontdekkingsreis op 
accordeon 
Tijdens het Open Huis van de accordeonvereniging “Asaneo” 
is gevraagd of het mogelijk is om te kunnen samenspelen met 
andere accordeonisten in verschillende partijen.  Waarbij er 
geen verplichting is om aan uitvoeringen mee te doen. 
Asaneo wil in die behoefte voorzien door geïnteresseerde ac-
cordeonisten in 5 maanden (4 november tot en met 6 april) te 
laten ontdekken wat het is om in partijen te  spelen.  De reis 
duurt 1 uur per week. Van beginnende  tot gevorderde accor-
deonisten worden een aantal werken ingestudeerd. Is de partij 
te makkelijk, dan kan men naar een moeilijkere partij over-
stappen. 
Op maandag  4 november begint de ontdekkingsreis  van 
20:00-21:00 uur in de Draai 33 in Broek in Waterland. Voor in-
formatie of aanmelden kun je bellen met Marian van Vloten 
(036-5343603) of e-mailen naar info@asaneo.nl. Wil je weten 
wie of wat Asaneo is, kijk dan even op onze website 
www.asaneo.nl 

 
Vrijwilligersdag Volgermeer 12 oktober 2019 

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert het Burgerkomitee 
samen met de Beheergroep Volgermeer alweer de vijftiende  
vrijwilligersdag Volgermeer. Dit is de kans om de Volgermeer 
beter te leren kennen. 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.volgermeer.nl  
 

 
 
 
 

 
 

Sparta gaat verder! 
Sportvereniging Sparta heeft een nieuw bestuur! Er zijn een 
aantal enthousiaste ouders als nieuwe bestuursleden 
toegetreden, waardoor de vereniging weer naar de toekomst  
kan kijken!  
Wij zijn dan ook blij te melden dat de lessen weer zijn gestart. 
Op de woensdagmiddag kunnen de peuters (vanaf 2,5 jaar) 
en kleuters bij ons klimmen en klauteren. Elke vrijdagmiddag 
komen de jongens en meiden in de gymzaal turnen of 
freerunnen. Voor de selectiemeiden is er een samenwerking 
opgestart met gymvereniging Brinio uit Monnickendam om 
gezamenlijk te trainen. Maar ook voor de volwassenen bieden 
wij een leuke activiteit. Elke  dinsdagavond kunnen dames 
zich in het zweet werken tijdens conditie en 
krachtoefeningen.  
Interesse om een keer mee te doen? Kijk voor actuele tijden 
van de trainingen op www.spartabroekinwaterland.nl of meld 
je direct aan voor een gratis proeftraining via 
info@spartabroekinwaterland.nl. 
 

Osteopatie co-therapeut verwelkomt patiënten 
In het laatste jaar van mijn osteopatie opleiding werk ik samen 
met mijn collega’s onder de vleugels van het Integraal Me-
disch Centrum Amsterdam, waar we osteopatische behande-
ling aanbieden. Zo’n behandeling is gericht op diagnostiek en 
therapie van allerlei lichamelijke klachten, acuut en chronisch, 
zoals rugklachten, spierspanningsklachten, verteringsklach-
ten, etc. Elke behandeling duurt 2 uur en staat grotendeels 
onder supervisie van een mentor, dus de klant heeft de volle-
dige aandacht en de zekerheid, dat de behandeling klopt. 
Onze tarief is uiteraard lager dan het standaard tarief (50%).  
Voor vragen en aanmeldingen horen we het heel graag op: 
dietkaa@gmail.com of 0641124827 
Met vriendelijke groet, Katerina Dietzova 
 

Kern met Pit 
Bewonersgroepen met ideeën voor hun buurt of wijk (bijv. 
buurtmusical, moestuin, basketbalveld etc.) kunnen zich voor 
ondersteuning aanmelden bij www.kernmetpit.nl, tot en met 31 
oktober, of contact opnemen met KNHM foundation via 026-
4455146. 
 
Wat is er in de bieb gebeurd???  .....MUIZENPLAAG??? 
Oh jee, het is helemaal mis in de bibliotheek in Broek in Wa-
terland. In de vakantie hebben de muizen de bieb overgeno-
men. De muizen denken nu dat ze de baas zijn in de bieb. Wil 
je mee komen helpen om ze te zoeken?? 
Kom dan bij ons langs. Je kunt dan ook een kleurplaat opha-
len. We hangen je kleurplaat of tekening graag in de bieb op. 
Of misschien wil je een rijmpje of liedje over een muis schrij-
ven, dan hangen we dat op en kunnen de muizen dat aan hun 
kinderen voorlezen 's avonds. 
 

Collecte brandwondenstichting 
In de week van 6 t/m 12 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 12 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) 
 

Brandweerrally 5 oktober 
Bezoek de brandweerkazerne van Broek op 5 oktober 
Op 5 oktober organiseert de brandweervereniging Zaanstreek 
Waterland een brandweer rally. 
Tijdens deze rally strijden diverse brandweerposten uit de re-
gio tegen elkaar door het spelen van brandweerspelen. 
Broek in Waterland is 5 oktober ook een actieplaats. 
Wij willen onze dorpsgenoten uitnodigen om op 5 oktober een 
kijkje te komen nemen. 
Daarom staan vanaf 9:00 de deuren van de kazerne op de Ei-
landweg open om zelf te aanschouwen hoe de ploegen tegen 
elkaar strijden. 
Tot 15:30 heeft u de kans om ook even een kijkje te nemen in 
de brandweerauto's die er die dag voorbij komen. 


