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AGENDA 
 

28apr OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
29apr Catharina wandeling 
30apr Gezamenlijke dienst met Broek + Cantorij Broek: 10.00 uur  
Zuiderwoude 
30apr Super Sunday SDOB 
1mei De wijkverpleegkundige informeert: van 11.00-12.00 uur  
bibliotheek Monnickendam 
3mei Dorpsraad 
4mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
6mei Inzameling voor de voedselbank 
7mei Oefenen nieuwe liederen: 09.30 uur Zuiderwoude 
11mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
11mei Wonen Plus maaltijd 
12mei Film  
15mei Samen Eten 
16mei Informatie avond nieuw project ZON op Waterland 
18mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
25mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
27mei OUD PAPIER Havenrakkers 
 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 
Donderdag van 13.00 – 16.00 uur op afspraak. U kunt telefonisch 
een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur een mail 
aan: buurtteam@evean.nl 
 

Buurtzorg 
06-10570470 monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden en 
inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g.  
06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde ad-
vocaten! 
 

Oud papier Soos 
Wij komen i.v.m. Koningsdag 28 april bij u lang i.p.v. 27 april. 
NB: Onze container en bijbehorende kar is voor papier en niet voor 
tempex, plastic, hout, kistjes en zelfs stoelen. Wilt u deze producten 
bij uw gewone afval via de gemeente wegwerken. Wij kunnen het niet 
kwijt. 
 

Super Sunday SDOB 
30 april is de laatste SDOB Super Sunday van dit seizoen. Net als bij 
de vorige Super Sunday zal Jordy Heer de muziek verzorgen. Daar-
naast zal de club hapjes aanbieden en maken we er weer een Super-
gezellige zondag van! 
Natuurlijk hopen we dat iedereen ons eerste team komt aanmoedi-
gen, maar ook speciale aandacht voor het tweede elftal: zij kunnen 
deze Super Sunday misschien al kampioen worden.  
Kijk voor het programma op sdob.nl 
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Huiskamerfestival 
Van 7 t/m 20 mei 2017 is Broek in Waterland het decor voor een 
unieke, bewegende foto-expositie, een gloednieuw onderdeel van het 
4e Huiskamerfestival op 19 & 20 mei. Neeltje Pater heeft 14 foto-
grafen uit Waterland en omstreken bereid gevonden om hun visie op 
het thema Huiskamer vast te leggen op de levensgrote, gevoelige 
plaat. 
“Het wordt fantastisch,” vertellen twee van de deelnemers Tessa 
Posthuma de Boer en Merlijn Doomernik. “Het zijn stuk voor stuk ge-
weldige fotografen die hun sporen al meer dan verdiend hebben. Tij-
dens de expositie wandelen onze werken als het ware door het dorp, 
zodat ze je elke keer op een andere plek verrassen.” De fotografen 
kregen alleen het thema mee en waren verder vrij in hun uitvoering, 
dus zijn de 14 foto’s allemaal totaal verschillend. Maar van theatraal 
tot autonoom, van abstract tot beeldend, ze hebben één ding ge-
meen: ze gaan je raken. 
De kaartverkoop voor het Huiskamerfestival gaat hard, wees er snel 
bij. Kaarten zijn te koop via neeltjepater.nl en via Eetwinkel Jesse en 
Pels.  
 
 

 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor zaterdag 6 mei 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: NL42RABO0310713579 

VANAF HEDEN KUNT U UW KOPIJ ALLEEN NOG ZENDEN NAAR: 
redactie@debroekergemeenschap.nl 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks organi-
seren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan thuis beschik-
baar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of een feestje het kan 
allemaal. Op onze website kunt u beschikbaarheid en de beschei-
den tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, 
lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en ha-
ken voor een goed doel, behalve als er lunch is van Wonen Plus. 
 

Digicafé 
Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 ge-
opend en bent u welkom met uw laptop, smartphone of andere 
digi-apparaten. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Kleuterdans & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreekur en 
1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjesmiddag, 
1x per maand filmhuis 
 



 
 

Weerbaarheidstraining kinderen 
Kan jouw kind wel een zetje in de goede richting gebruiken?  
BIKKELkids heeft weer plek in de WEERBAARHEIDS-trainingen voor 
kinderen tussen de 6-12 jaar!! Meld je snel aan via sara@bik-
kelkids.nl of 0622674102. Voor meer informatie over ons volledige 
aanbod kijk op www.bikkelkids.nl. Tot snel! 
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
Op 3,4,5,6 juli (maandag t/m donderdag) is er in Broek voor een ie-
der die van wandelen houdt weer avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m dinsdag 16 mei in de winkel van Ploeger en bij 
Tatia Englebert, westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveel-
ste keer er wordt gelopen, welke afstand en wandelboekje.  
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te voldoen. 
Start bij de winkel van Ploeger: 5 km (v.a. 4 jaar e.o.). tussen 17.45 
en 18.00 uur; 10 km (vanaf 9 jaar e.o.). tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen onder begelei-
ding van een volwassene deelnemen, zij kunnen zich individueel of in 
kleine groepjes aanmelden met vermelding van de verantwoordelijke 
volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen zelfstandig lopen. 
Let op zaterdag 8 juli is een inhaaldag. 
Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
Let op!!! Omdat dit jaar waarschijnlijk alle medailles vervangen wor-
den door nieuwe is het erg belangrijk de hoeveelste keer u loopt 
goed door te geven. Ruilen kan helaas niet dit jaar! 

 
Supermarkt in Broek 

Laatste nieuws: Zie de 3-dimensionale ontwerpschetsen, van een su-
permarkt met 23 appartementen op onze website. 
Tevens wil het college (de gemeente) het terrein van de voormalige 
brandweerkazerne een nieuwe invulling geven met sociale woning-
bouw.  
Laat je stem horen op onze website! www.supermarktinbroek.nl 
 
Record opbrengst Mensen in Nood Kledingactie Waterland 2017 
De zaterdag 8 april gehouden voor de kledinginzameling voor  Cor-
daid mensen in Nood in Monnickendam, Ilpendam, Broek in Water-
land, Watergang, Uitdam en Zuiderwoude heeft  9120 kg kleding op-
gebracht. Dit is een toename  t.o.v.2016 toen 8900 kg werd opge-
haald. 
De vrijwilligers van Mensen in Nood  Waterland steunen hier-
mee  projecten in het door droogte en hongersnood geteisterde Afri-
kaanse landen. 
Dit jaar sloot de kledingactie aan bij de Noodhulp giro 555 van de sa-
menwerkende hulporganisaties [SOH] waar Cordaid | Mensen in 
Nood deel van uitmaakt. Mensen in Nood heeft projecten in Zuid 
Soedan.    
Hartelijk dank dat U ook dit jaar uw kleding bewaarde voor Mensen in 
Nood! 

 
 Wandelactiviteit in Edam 

In beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor men-
sen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zitten, is Sport-
service Zaanstreek-Waterland i.s.m. atletiekvereniging Edam nieuwe 
wandelactiviteit gestart. Deze vindt elke tweede maandag van de 
maand plaats en is kostenloos. De ene keer wandelt de groep een 
mooie route door Edam, de andere keer maken zij gebruik van de fa-
ciliteiten van de vereniging. Tijdens de wandelactiviteit staat bewegen 
in eigen tempo voorop.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pearl Haakman – 
phaakman@sportservicenoordholland.nl 
 

Gezondheid 
Jacqueline ter Hofstede, orthomoleculair diëtist, houd iedere dinsdag 
spreekuur in het pand van  Fysiotherapie Rob de Baat, Nieuwland 
21.  
Orthomoleculaire therapie kan zinvol zijn bij iedereen met een chroni-
sche of steeds terugkerende aandoening of klachten. Heeft u last van 
hoge bloeddruk of cholesterol, menstruatie- of overgangsklachten? 
Migraine, maag-en darmklachten of gebrek aan energie? Wilt u graag 
afvallen maar het lukt niet of zonder blijvend resultaat? 
Loop gewoon eens binnen of neem contact op voor meer informa-
tie  info@nutrimotion.nl  of bel 0610027254. consulten worden (deels) 
vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
 

Mindfulness 
Werk jij in de zorg? Wil je meer positieve emoties? Minder stress? 
Meer zelfvertrouwen en een betere balans? Lekkerder slapen? Ge-
zonder en gelukkiger zijn? Liefdevoller zijn naar jezelf en naar ande-
ren? Doe dan mee met de meditatietraining in mei/juni. Hierin ga je 
ontdekken en ervaren wat mindfulness voor jou kan betekenen. 
In vijf bijeenkomsten leer je stap voor stap hoe je zelf kunt mediteren. 
De avonden worden ingevuld met theorie, veel praktische oefeningen 
en het uitwisselen van ervaringen. Voor thuis krijg je oefeningen mee, 
zodat je in vijf keer al veel ervaring op doet met mindfulness medita-
tie. Hélène van Engelen zal de training verzorgen op 18 mei, 1, 8, 15 
en 29 juni van 20.00 tot 22.00. Locatie:  Hellingweg 10, 1151 CS 
Broek in Waterland Kosten: 250,- euro. Je kunt je aanmelden door 
een mail te sturen naar contact@aerrea.nl 
 

 
 

Informatie avond nieuw project ZON op Waterland 
Zo’n zeven maanden geleden werd in Broek  de postcoderoos co-
operatie  “Zon op Waterland” opgericht. Het eerste project van 272 
panelen op het dak van de stal van de familie De Gier is vanaf 29 de-
cember stroom gaan leveren (project Noorderzon). Zeer binnenkort 
volgt een tweede installatie in de Noordmeer waarvoor nog enkele 
participaties beschikbaar zijn (project Noorderzon-II).  
En voor een 3e project hebben we de familie Klein uit Zuiderwoude 
bereid gevonden het dak van hun schuur ter beschikking te stellen. 
Ook belangstellenden uit Broek kunnen hieraan deelnemen! Wilt u 
meer weten, kom dan naar de Informatie avond op 16 mei a.s. in 
het Dorpshuis van Zuiderwoude vanaf 20.00 uur ’s avonds.  Infor-
matie inwinnen kan ook via de website  www.zonopwaterland.nl  of 
door te mailen naar Zon op Waterland zonopwaterland@zonopneder-
land.nl  of contact op te nemen met Willem de Vries (020 4033064, 
wdevries.willem@gmail.com ) of Johan Lok (020 4033450,  lok-
has@xs4all.nl)  Wie zich meteen al wil aanmelden, kan dat via de ge-
bruikerspagina op de website (project Zuiderzon)  Dit verplicht u 
nog tot niets maar u geeft u wel alvast blijk van uw belangstelling.  
 

Inschrijving De Havenrakkers 
 Alle kinderen die in het schooljaar 2017/2018 vier jaar worden  
(geboren tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014) kunnen ingeschreven 
worden aan OBS De Havenrakkers. 
U wordt vriendelijk verzocht om dit zo snel mogelijk, maar in elk ge-
val vòòr eind mei, te doen. Op die manier kunnen wij goed inschat-
ten hoeveel nieuwe leerlingen wij na de zomervakantie kunnen ver-
wachten en de nieuwe groepsindeling gaan maken. 
Voor een afspraak kunt u mailen naar  
directie@obsdehavenrakkers.nl of bellen naar  De Havenrakkers – 
Peter Bakker - tel: 4031847 

 
Kerk Open 2017 

Kerk Open is de activiteit gericht op het ontvangen van toeristen in de 
Broeker Kerk gedurende de zomerperiode. Gasten worden vriendelijk 
ontvangen door vrijwilligers en door de verkoop van boeken worden 
fondsen gegenereerd die bijdragen aan het onderhoud en in stand 
houden van het prachtige kerkgebouw. 
Het seizoen voor Kerk Open 2017 loopt van 27 april (Koningsdag) 
tot en met zaterdag 30 september. Atsie Drijver, die jarenlang de 
coördinatie hiervan op zich had genomen, heeft al haar gegevens 
rond de kerst overgedragen aan Annet Nielsen. Annet maakt voor dit 
jaar het rooster en hoopt in de komende maanden een opvolger voor 
Atsie te vinden die deze taak op zich wil nemen. 
Wij willen graag in contact komen met mensen die het fijn zouden 
vinden om gedurende de zomermaanden een dagdeel (van 10 tot 13 
uur of van 13 tot 16 uur) in de kerk te zitten.  Iedereen weet hoe mooi 
het is om tijdens een vakantie een kerkgebouw binnen te lopen, de 
sfeer te ondergaan en de rust van zo'n gebouw te ervaren. En hier 
wordt de gelegenheid geboden om in die sfeer drie uur door te bren-
gen!!!  
Aanmelden kan bij Annet Nielsen: a.nielsenschouten@gmail.com 
Namens Kerk Open: Marion Spaans, Kees Oud en Annet Nielsen 
 

Catharina Wandeling 
De Catharina wandelstichting organiseert zaterdag 29 april een wan-
deltocht in het land van Ravenstein. We wandele over stille asfalt-
weggetjes, groene graspaden en struinen door de uiteraarden van de 
Maas. De bus vertrekt vanuit Monnickendam, je kunt 10km of 16km 
wandelen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. 
Vol=vol. Voor meer informatie, mail: gretapauw@gmail.com. 
 

 


