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AGENDA 

27mei OUD PAPIER Havenrakkers 
1juni Juridisch spreekuur 
1jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
2jun Film 
5jun expositie in Zuiderwoude 
8jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
8jun Broeklab 
8jun Wonen Plus maaltijd 
15jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
18t/m24jun Collecte Rode Kruis 
22jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
24jun OUD PAPIER Havenrakkers 
27t/m30jun Senioren vierdaagse 
2t/m8jul Collecte De Opkikker 
3t/m6jul Avondvierdaagse 
6jul Juridisch spreekuur 
 
 

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 
 

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 di-
rect 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. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door 
beëdigde advocaten. 
 

Senioren (rolstoel) vierdaagse 
Dit jaar wordt de vierdaagse gehouden van 27 t/m 30 juni 
27 juni in Ilpendam; 28 juni op Marken; 29 juni in Broek in Wa-
terland; 30 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.00 uur. De kosten € 9,00. 
U kunt zich tot uiterlijk 1 juni a.s. aanmelden bij de heer  S. 
Boschma: 020403 1358 of mevrouw S. Utrera: 020403 1696.  
Graag laten weten of u gebruik maakt van een rolstoel of rolla-
tor. 
 
Expositie: Landschapsfoto’s van Albert Roosenburg 
Speciaal voor de CatharinaStichting maakte fotograaf Albert 
Roosenburg een serie landschapsfoto's van de Gouwzee en 
het IJsselmeer, onder de titel 't Zwerk. Tot 5 juni zijn deze in-
drukwekkende werken te bezichtigen in het kerkje van Zuider-
woude. Elk weekend geopend tussen 12.00 en 16.00. Op 
sommige dagen is de fotograaf zelf aanwezig. Meer informa-
tie: www.catharinastichtingzuiderwoude.nl. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
3,4,5,6 juli (maandag t/m donderdag) is er in Broek weer 
avondvierdaagse. Inschrijven kan t/m donderdag 18 mei in 
de winkel van Ploeger en bij Tatia Englebert, Westweer 1, 
020-403-3530. Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboor-
tedatum, de hoeveelste keer er wordt gelopen en welke af-
stand 5 of 10 km, ook is het handig als u uw wandelboekje(in-
dien in uw bezit) inlevert. De 5 km. mag gelopen worden door 
iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door iedereen van 9 jaar 
e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen onder 
begeleiding van een volwassene deelnemen. Leerlingen van 
groep 8 mogen zelfstandig lopen. 
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te 
voldoen. 
Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 17.45 en 18.00 
uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 8 juli is een inhaaldag. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 2 juni 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
U kunt uw kopij (in arial aangeleverd) sturen naar: redactie@debroekergemeenschap.nl 

Voor de digitale versie: www.debroekergemeenschap.nl 
 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks 
organiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan 
thuis beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of 
een feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u be-
schikbaarheid en de bescheiden tarieven zien. 
www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffie-
drinken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en 
ook breien en haken 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 geopend en bent u welkom met uw laptop, 
smartphone of andere digi-apparaten. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeon-
les 
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 spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
 

Wonen Plus 
8 juni is de laatste keer dit seizoen dat er een maaltijd ge-
geven wordt. Als afsluiting wordt dan bij droog weer bij 
Jesse gegeten en bij nat weer weer in DRAAI 33 
 



 
 

Kerk open Broek in Waterland 
De kerk van Broek in Waterland is het hele zomerseizoen 
open: 
zondag en maandag van 13.00 tot 16.00 uur en 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens de openingstijden van de kerk kunt u niet alleen het 
prachtige, historische gebouw bezichtigen, maar ook een kijkje 
nemen op de boekentafel. Op deze tafel liggen naast romans 
en informatieve boeken, ook bijzondere tweedehands boeken 
en boeken over Broek en directe omgeving. Daarnaast ook 
LP's en kaarten. 
Niet alleen voor toeristen, maar zeker ook voor de bewoners 
van Broek in Waterland en omgeving de moeite meer dan 
waard. De verkoop van boeken en het bezoek aan de kerk zijn 
een belangrijke inkomstenbron om het onderhoud en de in-
standhouding van dit gebouw te bekostigen.  
U bent van harte welkom voor een bezoekje en wellicht een 
kopje koffie erbij. 
 

Real Madrid Voetbal Clinic 
SDOB is er in geslaagd om in de laatste week van de zomer-
vakantie,  28 augustus t/m 1 september 2017, een Real Ma-
drid Voetbalkamp te gast hebben bij SDOB! Het Real Madrid 
Voetbalkamp is een 5-daagse trainingsweek voor jeugdspe-
lers (jongens en meisjes) van 7 t/m 14 jaar van elk niveau, on-
der leiding van UEFA gecertificeerde trainers, welke ruime er-
varing met het trainen van jeugd. Zij hebben met succes de 
opleiding van Real Madrid doorlopen. 
Aanmelden kan nu nog via internet: https://frmclinics.nl/ 
Kosten: 229 Euro per kind incl. bal, tenue, training, elke dag 
lunch, bidon.   
Wees er snel bij, want er is beperkt plaats! Je leest er alles 
over op www.frmclnics.nl. 
 

Wandelactiviteit in Edam 
In beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor 
mensen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zit-
ten, is Sportservice Zaanstreek-Waterland i.s.m. atletiekvere-
niging Edam nieuwe wandelactiviteit gestart. Deze vindt elke 
tweede maandag van de maand plaats en is kosteloos. De 
ene keer wandelt de groep een mooie route door Edam, de 
andere keer maken zij gebruik van de faciliteiten van de ver-
eniging. Tijdens de wandelactiviteit staat bewegen in eigen 
tempo voorop.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pearl 
Haakman – phaakman@sportservicenoordholland.nl  
 

Nieuwe Leesclub in Broek in Waterland 
Na de zomer meedoen met een nieuwe leesclub op 6 maan-
dagavonden? We lezen moderne Nederlandse boeken en ko-
men bij elkaar thuis beurtelings bij de deelnemers.  
Voorstel: 6 bijeenkomsten tussen september en april. Maxi-
maal 8 deelnemers. Kennismaking met elkaar 11 september 
en die avond krijgen we ook te leen het eerste boek. Info en 
opgave: Joke van der Ouderaa - 020 403 1592  /06 120 806 
96 of Henk Ekker - 020 403 1200 / 06 519 481 33 
 

Zonnebloemloterij 
De zonnebloemloterij is weer gestart. Dit jaar met een fris 
nieuw prijzenpakket. Maandag 9 oktober 2017 vindt de trek-
king plaats. Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & 
Omstreken komen vanaf heden tot eind augustus met de loten 
langs de deur. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem 
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De 
vereniging streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan  
deelnemen aan de maatschappij. Een groot deel van de op-
brengst van de loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in de 
gemeente Waterland. Mogen we op u rekenen. 
 

Collecte stichting Opkikker 
Van 2 tot en met 8 juli vindt de collecte van Stichting Opkik-
ker 2017 plaats. Deze collecte vindt voor de eerste keer ge-
houden in Broek in Waterland en Monnickendam. Zelf ben ik 
ook werkzaam als vrijwilliger bij Stichting Opkikker. Ik begeleid 
gezinnen tijdens een Opkikkerdag of kruip in de huid van de 
kikker.  
Stichting Opkikker verrast gezinnen met een langdurig ziek 
kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag 
vol ontspanning en plezier, zet ze niet alleen het zieke kind,  
 
 
 

 
 
maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het 
gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te be-
leven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één 
dag. 
Uiteraard ben ik op zoek naar collectanten, die een paar uur-
tjes van hun vrije tijd kunnen missen om deze collecte tot een 
succes te brengen. Wanneer jij mij zou willen helpen, stuur 
dan een mailtje naar: marrit_kiss@hotmail.com. Mijn dank is 
groot. Groet, Marrit Middelaar 
 

Broeklab 
Beste dorpsgenoot, graag nodigen we je uit voor de 8e bijeen-
komst van Broek Lab op 8 juni a.s. om 20 uur! Tijdens de bij-
eenkomst gaan we met elkaar aan de slag met ideeën van 
Broekers rond energie, voeding, vervoer, natuur en zorg in 
Broek in Waterland. Ook wordt er stilgestaan bij de gereali-
seerde en lopende projecten.  
Alle Broekers zijn welkom! Dit keer is Broek Lab weer op een 
bijzondere locatie: achterin de tuin bij Joost Hardick (Belmer-
meer 4a). Met een vuurtje en prachtig uitzicht over de Belmer-
meer maken we er weer een speciale avond van. We sluiten 
rond 22.00 uur af met een borrel. Graag horen we of je komt 
(via broeklab@gmail.com ). Tot 8 juni. 
Hartelijke groet, Ard Hordijk, Ritsaart van Montfrans, Joost 
Hardick en Loes van der Putten 
 

Kerkgemeenschap schenkt kerk aan de Broekers 
De kerkgemeenschap van Broek in Waterland heeft besloten 
het kerkgebouw over te dragen aan de nieuwe stichting Broe-
ker Kerk. Deze stichting zal de publieke functie van het kerk-
gebouw veilig stellen in de toekomst. 
De stichting Broeker Kerk wordt op 23 mei officieel opgericht. 
De komende maanden zullen de details van de overdracht 
worden uitgewerkt en de benodigde vergunningen worden 
aangevraagd, waarna per 1 januari 2018 de formele over-
dracht is beoogd. Voor het bestuur van de stichting wordt 
2017 een leerjaar. Een belangrijke verandering is dat tijdens 
‘Kerk Open’ er ook gelegenheid is voor een vers kopje koffie 
of thee met iets lekkers erbij. 
Uiteraard gaan de huidige activiteiten van de kerk gewoon 
door, zoals de kerkdiensten en de vele vrijwilligers activiteiten. 
Prioriteit is om onderdak te blijven bieden aan alle Broeker cul-
turele en maatschappelijke initiatieven die nu ook al plaatsvin-
den in de kerk. De stichting is in gesprek met de omwonenden 
om dit alles op een voor iedereen aanvaardbare manier te 
doen. Voor meer informatie zie onze website: www.kerk-
broekinwaterland.nl.  
 

Broekerfeestweek 
Beste Broekers, ook dit jaar vieren wij met elkaar de Broeker-
feest week. Deze altijd sprankelende week start op zaterdag 
5 augustus met de traditionele opening met de kinderen op 
het voetbalveld, gevolgd door de presentatie van de (vrienden-
buren-collega) teams. De teams die door hun deelname de 
feestweek extra kleur geven. 
Het volledige programma van de feestweek komt in week 29 
middels het vertrouwde groene boekje in uw brievenbus en is 
uiteraard binnenkort ook op onze site te vinden. 
Voor diegene die met vrienden-collega’s-buren een feest-
weekteam willen vormen: formulieren om je op te geven liggen 
bij Eetwinkel Jesse; schrijf je snel in! 
Daarnaast: 
Van de eerst komende BGM tot start feestweek in de agenda 
Zaterdag 5 augustus t/m zondag 13 augustus: Feestweek 
Woensdag 9 augustus t/m zondag 13 augustus: Kermis 
 
Op zaterdag 12 augustus a.s organiseert de Broeker Ge-
meenschap een markt op het Kerkplein en langs het Ha-
venrak. De markttijden zijn van 10.30 - 16.30 uur. Prijs markt-
kraam: € 40,- kraam met eten en drinken € 60,--. De brieven 
aan de vaste kraamhouders gaan binnenkort de deur uit. An-
deren die ook belangstelling hebben voor een kraam kunnen 
contact opnemen mailen naar anneliesblank@hotmail.com  
Parkeren: In verband met de komende zomervakantie wil de 
Broeker Gemeenschap de bewoners van het Havenrak, 
Dorpsstraat en Kerkplein vragen, indien zij op vakantie zijn, er 
zorg voor te willen dragen dat hun auto op die dag (zaterdag 
12 augustus) niet voor de eigen woning geparkeerd kan zijn. 
Op die dag geldt voor de genoemde straten een parkeerver-
bod. Bij voorbaat dank hiervoor, Stichting De Broeker Ge-
meenschap  


