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AGENDA 
17okt OUD PAPIER SOOS Noord 
18okt Kinderdisco Broekerhuis 
19okt Concert in kerk Zuiderwoude 
21/22okt Zwem- en sportspektakel M’dam 
22okt Samen eten 55+ 
23okt Ajax-Chelsea Broekerhuis 
24okt OUD PAPIER SOOS Zuid 
25okt Broeker Open Darts Broekerhuis 
27okt Open atelier Hellingweg 10 
31okt OUD PAPIER SOOS Noord 
1nov VrijMiBo Broekerhuis 
3nov Tweedehandsmarkt Tungstenstudio 
4nov Jaarvergadering IJsclub in Broekerhuis 
5nov Chelsea-Ajax Broekerhuis 
6nov Vergadering Dorpsraad Broekerhuis 
12nov Maaltijd Ouderensoos Broekerhuis 
16nov OUD PAPIER Havenrakkers 
23nov Sinterklaas intocht 

Beste dorpsgenoten, 
De Broekerfeestweek ligt achter ons en inmiddels richt de 
Broeker Gemeenschap zich op de komst van Sinterklaas. 
Daarnaast worden samen met Broekpop de voorbereidingen 
getroffen voor de meifestiviteiten 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 Ge-
meenschap hebben aangegeven om in de komende jaarver-
gadering 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 graag een steen(tje) wil bijdragen, 
ideeën heeft hoe het anders, beter en leuker kan en daar een 
actieve bijdrage aan wil leveren, laat het ons weten, er kan 
contact opgenomen worden met Annelies Blank, 06 
52414699. 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 6 november en 4 december  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 
 

Zonnebloem 
Maandag 7 oktober j.l. heeft de trekking van de Zonnebloem 
loterij plaatsgevonden. Kijk op www.zonnebloem.nl/loterij  of u 
in de prijzen bent gevallen. 
Allen hartelijk dank voor het kopen van bovengenoemde loten. 

 

 
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  
 

 
Zwemspektakel & Sportspektakel 

Zit jij in groep 3 t/m 8 en heb jij in de vakantie zin om te spor-
ten? Kom dan deelnemen aan de activiteiten van Team Sport-
service Zaanstreek-Waterland. Meld je aan voor het Zwem- 
en Sportspektakel op maandag 21- en dinsdag 22 oktober! 
Zwemspektakel  
Ben je in bezit van minimaal een A-diploma en houd jij van 
zwemmen? Op maandag 21 oktober tussen 13:00 en 14:30 
uur kan je deelnemen aan waterpolo, mat lopen, vlotvaren, 
materiaal opduiken en vrij zwemmen in het Sportfondsenbad 
in Monnickendam (Wilhelminalaan 54). De entree is € 3,70 
per kind (betalen aan de kassa). 
Sportspektakel  
Wil jij lekker in beweging zijn? Op dinsdag 22 oktober tussen 
11:00 en 13:00 uur is er genoeg te doen in sporthal ’t Spil in 
Monnickendam (Het Spil 12). De kosten zijn GRATIS. Wel 
vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het goede doel. Deze 
volledige opbrengst gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
en kan je bij aanvang doneren.  
Meer info en aanmelden: www.teamsportservice.nl/zaan-
streekwaterland, Evenementen & Activiteiten, Zwemspektakel 
Monnickendam en/of Sportspektakel Monnickendam. Meer 
info? Neem contact op met Christopher Manuputty, cmanup-
utty@teamsportservice.nl 

 
Samen eten 55+ 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen op elke 4e dinsdag 
van de maand; dus dinsdag 22 oktober en 26 november (de 
datum voor december wordt nog bekendgemaakt (kerst-
avond). Opgeven voor vrijdag daaraan voorafgaand (nu dus 
18 oktober) bij Lies Dobber tel.403 1513 of l.dobber@planet.nl 
Kosten € 10,- p.p. Het Broeker Huis gaat 17.30 uur open. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 25 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 
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Herfst in Broek 
Zondag 27 oktober tussen 12 en 18uur Open atelier met schil-
derijen, fotografie en gedichten van Hanneke van Gent  
Locatie: Hellingweg 10 Broek in Waterland www.hannekevan-
gent.nl 
 

Tweedehands markt in Broek in Waterland 
Op zoek naar leuke spulletjes (kleding etc) dan is er voor ie-
dereen een 2e hands markt in Broek in Waterland. 
Naast een markt met meer dan 25 kramen is er muziek en 
koffie en taart. Wees welkom in de voormalige vleeshal van 
Broek in Waterland, Tungsten Studio. Er is voldoende par-
keergelegenheid in de buurt. 
datum : 3 November, 11-16.30  
Locatie : Tungsten Studio, Hellingweg 22 Broek in Waterland 
 

Jaarvergadering IJsclub 
De IJsclub Broek in Waterland houdt op 4 november haar 
jaarvergadering in het Broeker Huis, Aanvang 20:00 uur. 

 
Collectanten MS fonds gezocht 

Ik ben op zoek naar nieuwe collectanten voor de MS fonds . 
De collecte is van 18-11-2019 t/m 23-11-2019 
Stuur een berichtje naar 0625097866 of ctuin61@telfort.nl 
Al vast bedankt  Tineke Tuin 

 
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 

 
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 diverse kunstenaars. 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 
 
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 samen te spelen met andere 
accordeonisten in verschillende partijen. Zonder verplichting 
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, 1 
uur per week) te laten ontdekken wat het is om in partijen te  
spelen.  Van beginnende  tot gevorderde accordeonisten wor-
den een aantal werken ingestudeerd. Is de partij te makkelijk, 
dan kan men naar een moeilijkere partij overstappen. Op 
maandag 4 november begint de ontdekkingsreis van 20:00-
21:00 uur in de Draai 33 in Broek in Waterland. Voor informa-
tie of aanmelden: Marian van Vloten (036-5343603) of e-mai-
len naar info@asaneo.nl. Wil je weten wie of wat Asaneo is, 
kijk dan even op onze website www.asaneo.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, gericht op diagnostiek en therapie van allerlei 
lichamelijke klachten, acuut en chronisch, zoals rugklachten, 
spierspanningsklachten, verteringsklachten, etc. Elke behan-
deling duurt 2 uur en staat grotendeels onder supervisie van 
een mentor, dus de klant heeft de volledige aandacht en de 
zekerheid, dat de behandeling klopt. Onze tarief is uiteraard 
lager dan het standaard tarief (50%).  
Voor vragen en aanmeldingen: dietkaa@gmail.com of 
0641124827 Met vriendelijke groet, Katerina Dietzova 
 

 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Zaterdag 16 november 2019 in de kerk van Broek in Water-
land. De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Houdbare verpakte artikelen, zoals pasta, rijst, sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, koek, dou-
chespullen en tandpasta zijn erg welkom. 
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. 
 

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 geef ik ook o.a. 
deep tissue, hotstone  of cuppingmassages. 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of 
monique.tessel@hotmail.com 
 

Beste dorpsgenoten, 
De dorpsraad is ter ore gekomen dat er in Broek in Waterland 
de laatste maanden toenemende overlast is van ratten en dat 
er problemen zijn met het riool. Wij willen deze problematiek 
graag in kaart brengen en bij de gemeente aan de orde 
stellen. Daarom de volgende oproep: Heeft u last van ratten in 
huis of op straat, een rioollucht in huis, of andere problemen 
met het riool heeft, wilt u dan een email sturen naar: 
Info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 
Vermeld u dan waar u last van heeft en op welke plek dit is. 

 
Concert Zuiderwoude 

Op zaterdagmiddag 19 oktober organiseert de Catharina 
Stichting Zuiderwoude een concert van celliste Mascha van 
Nieuwkerk en flamencogitarist Jeff Heijne. De warmte van de 
cello in combinatie met de energieke gitaar zorgen voor een 
spannende ontmoeting van twee muzikale werelden. Iedereen 
is welkom om het concert vanaf 16:00 te beluisteren. 
Waar: Kerk van Zuiderwoude. 
Entree: Volwassenen € 10,00, kinderen tot 18 jaar gratis 
jeanne-reserveringen@catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

Alles auf Deutsch 
Es wird langsam herbstlich im Oktober , wir sind schon wieder 
angefangen mit der deutschen Konversation, nächster Termin: 
Dienstag 29.10. ab 10.30 Uhr, in  De Draai 33, alle zwei 
Wochen  bis  Anfang Dezember. Auch besteht inzwischen die 
Möglichkeit abends die Deutschkenntnisse zu erweitern . 
Unser Programm umfasst Themen, die uns interessieren auf 
sozialem, kulturellem oder politischem Gebiet! 
Bij voldoende animo ook een cursus voor beginners of 
individuele lessen, neem een proefles. 
 info: Gabi Both  4033803 / 0636348793, of 
simon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Broekerhuis 
Vrijdag 18 oktober Kinderdisco 
Van 16.00-21.00 uur Kinderen t/m 11 jaar (ouders welkom) 
Van 21.15-23.30 uur Tieners t/m 15 jaar (geen ouders) 
Entree € 2,50 per kind 
Woensdag 23 oktober Ajax-Chelsea 18.30 uur open 
Vrijdag 25 oktober Broeker Open Darts 
Info en aanmelden: 020-4031314 
Vrijdag 1 november VrijMiBo 
Dinsdag 5 november Chelsea-Ajax 20.30 uur open 
Woensdag 6 november Dorpsraad Aanvang 20.00 uur 
Dinsdag 12 november Maaltijd Ouderensoos 
Vrijdag 15 november VrijMiBo 
Zondag 17 november Najaarsbridgedrive BBC 
Vrijdag 22 november Bridge BBC 
Zaterdag 23 november Sinterklaas 
 
Voor meer informatie: 020-4031314 of info@broekerhuis.nl 
Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws! 
 Openingstijden: 
Woensdag en donderdag 10.00-17.00 uur 
Vrijdag en zaterdag 10.00-21.30 uur 
Zondag 10.00-18.00 uu 
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