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AGENDA 
31okt OUD PAPIER SOOS Noord 
1nov VrijMiBo Broekerhuis 
2 en 3nov Philharmonisch concert Broekerkerk 
3nov Tweedehandsmarkt Tungstenstudio 
4nov Jaarvergadering IJsclub in Broekerhuis 
5nov Chelsea-Ajax Broekerhuis 
6nov Vergadering Dorpsraad Broekerhuis 
7nov OUD PAPIER SOOS Zuid 
12nov Maaltijd Ouderensoos Broekerhuis 
16nov OUD PAPIER Havenrakkers 
23nov Sinterklaas intocht 

 
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 

 
Jaarvergadering IJsclub 

De IJsclub Broek in Waterland houdt op 4 november haar 
jaarvergadering in het Broeker Huis, Aanvang 20:00 uur. 
 
 
Rob de Baat FITNESS 
Krachttraining belangrijk!!! Niet alleen boven de 70 maar ei-
genlijk bij alle leeftijden.Ieder op zijn nivo. 
Ook 80+ doet aan krachttraining en valpreventie. Kijk 
op www.robdebaat.nl, mail naar info@robdebaat.nl of kom 
langs op Nieuwland 21. Voor trainingstijden en informatie.  
Trainen kan vanaf klas 2 voortgezet onderwijs. 
 
Opbrengst op 12 oktober kleding actie Mensen in Nood  
Bij deze willen wij u melden dat dankzij u er ongeveer 800 kilo 
aan kleding is verzameld  een mooie opbrengst, daarvoor 
onze hartelijke dank. Mensen in Nood. 

SINTERKLAAS en (roetveeg) Piet weer bij u thuis? 
Op za 30 nov zo 1 dec en do 5 dec. Mail voor 
info mbeets@xs4all.nl of bel 0612292445/0629028775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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  
 

 
Samen eten 55+ 

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

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 
 

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 
Alvast 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 
 
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. 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 november 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 

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. 
 

Broekerhuis 
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 
Vrijdag 29 november VrijMiBo 
Vanaf 17.00 uur gezellig borrelen met dorpsgenoten 
Let op: ook klassenborrel 
Zaterdag 30 november Tango Herfstsalon 
Vanaf 16.00 uur, info en aanmelden via wetango.nl 
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 uur 
 
                                       Bedankt 
Aangenaam verrast door de hartverwarmende belangstelling 
na mijn vervelende val van de trap dank ik een ieder voor de 
vele kaartjes, telefoontjes, mensen, die (zomaar) langs kwa-
men en de vele bloemen. Heel hartelijk dank daarvoor. Geluk-
kig ben ik weer thuis en vordert mijn herstel gestaag.  
Kees Swart. 

Kerstmarkt 
De handwerkclub van Fanfare Zuiderwoude organiseert op 
zaterdag 9 november een sfeervolle herfstmarkt in het dorps-
huis van Zuiderwoude. De markt is van 10.00-15.30 uur, Met: 
koffiehoek met gebak. Zelf gemaakte cadeautjes, haakwerk, 
kaarten, sieraden, herfststukjes en spullen uit Roemenië en 
Moldavië, chocolade letters, hamam doeken en een proeverij 
van zuivel van Waterlandse koeien, grabbelton voor de kin-
deren, lootjes t.b.v. het fanfare en vanaf 13.00u verse friet en 
goulash vóór het dorpshuis. 
 

Jaarlijkse griepprikken 
Dinsdag 11 november 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Bij huisartsenpraktijk  S. Tedjoe. De Vennen 1A  
Als u in aanmerking komt voor de griepprik dan ontvangt u 
eind oktober uw uitnodiging. Denkt u eraan dat u de uitnodi-
ging meeneemt. 
 

Jeugdtrainers gezocht voor SDOB! 
De vorige oproep in de Broekergemeenschap heeft diverse 
nieuwe voetbaltrainers opgeleverd voor SDOB! We kunnen er 
echter nog wel een paar enthousiaste trainers gebruiken. 
Vooral onze meidenafdeling groeit als kool en heeft dringend 
behoefte aan  extra trainers. Dus vind je het leuk om minimaal 
1 uur in de week een team te trainen , wil je daarbij goed wor-
den begeleid en ook nog een vergoeding voor ontvangen! 
Meld je dan bij Rene de Vries, Hoofd Jeugdopleiding SDOB 
(06 26218629 of vriesrene@telfort.nl) 
 

Collecte brandwondenstichting 
De collecte voor de brandwondenstichting in Broek en  Zuider-
woude  heeft dit jaar €1483,95 opgebracht. Dit is weer een ge-
weldige opbrengst. Op deze manier wil ik, namens de Neder-
landse Brandwondenstichting, alle gulle gevers en alle collec-
tanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  

                              Kerstbomen te koop 
Vanaf 6 december zijn er weer kerstbomen te koop bij de 
firma Wals en Schokker. Zuideinde 15. Tel: 4033540. De  
bomen worden gratis bezorgd! 

                    Slow Sunday 15 december 
Het duurt nog even, maar hoe lekker om nu al een dag voor je 
zelf te plannen vlak voor de drukke feestdagen? 
Zondag 15 december organiseren we weer een Slow Sunday: 
een combinatie van slow yoga (yin yoga en yoga nidra) van 
Miriam Evers en slow food van Hanna Neys, met altijd een bij-
zondere gast. Deze keer geeft Maike van Ees in de middag 
een hele ontspannen schrijfworkshop met meditatie en yoga 
als ingang.  
Slow Sunday is zondag 15 december van 10.00-16.30 uur bij 
Boerderij Achtervennen in Ilpendam. Er zijn nog een paar 
plekken dus wacht niet te lang! 
Wil je al eerder lekker ontspannen? 
Miriam geeft iedere woensdagochtend (9.00-10.15 uur) en 
woensdagavond (20.00-21.15 uur) Yin Yoga in de De Draai 
33. Yin Yoga is een hele rustige, meditatieve vorm van yoga. 
Altijd welkom voor een proefles! 
Kijk op www.slowww.nl voor meer informatie en voor het be-
stellen van kaarten of stuur even een berichtje naar mi-
riam@slowww.nl 

 
               


