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AGENDA 
 
17jult/m27aug exposities in de kerk 
3aug OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
5augt/m13aug Broeker Feestweek 
9augt/m13aug Kermis 
10aug OUD PAPIER Soos Noordzijde 
12aug Markt op het Kerkplein 
16aug nieuwe cursus BLS/AED 
17aug OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
28aug t/m1sep Voetbalclinic Real Madrid SDOB 
31aug GEEN BROEKERGEMEENSCHAP!! 
6sep Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
7sep herhalingscursus BLS/AED 
9sep OUD PAPIER De Havenrakkers 
12sep Dhr. Neijs vertelt over Afrika 
14sep Wonen Plus maaltijd Draai 33 
16sep inzameling voedselbank 
9okt Zonnebloemloterij 
 

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 
Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 

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. 
 

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, die door hun deelname de feestweek 
extra kleur geven. 
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.  
 

Parkeren 12 augustus 
In verband met de zomervakantie wil de Broeker Gemeen-
schap de bewoners van het Havenrak, Dorpsstraat en Kerk-
plein 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, Stichting De Broeker Gemeenschap  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dringende oproep schoolbibliotheek 

Voor de schoolbibliotheek van basisschool De Havenrakkers 
zijn wij dringend op zoek naar ondersteuning.  Aan van dit 
schooljaar stoppen er een aantal vrijwilligers en in het nieuwe 
schooljaar hebben wij niet genoeg mensen meer om de 
schoolbibliotheek goed te laten draaien. Naast ouders zoeken 
we daarom ook anderen die het werken met boeken leuk vin-
den.  
Wij zoeken mensen die tijd beschikbaar hebben op vrijdagoch-
tend. We lenen iedere maand uit. Als we genoeg mensen heb-
ben, ben je vijf à zes keer per schooljaar aan de beurt. Daar-
naast moeten de aanvullende werkzaamheden gebeuren 
(boeken klaar maken voor de uitlening, etiketten maken etc.). 
Die doen we in overleg ook op vrijdagochtenden, maar kan af-
hankelijk van beschikbaarheid natuurlijk ook op een andere 
dag. 
Wij hopen dat er meer mensen zijn die net als wij gek zijn op 
boeken. Als je interesse hebt, of iets wilt vragen, stuur dan 
een mail naar schoolbiebbiw@gmail.com. Dan nemen wij con-
tact met je op! Danielle Boneveld en Marion Rem 
 

Gevonden op Roomeinde 
“Getal &Ruimte” 3VWO deel 1 (Antwoorden), idem deel 2. 
Telefoon: 0627088452. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 11 augustus 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 

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 
spreekuur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
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6 minutenwaterland 

Nieuwe BLS/ AED cursus op 16 augustus 2017 in Broek in 
Waterland 
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 mi-
nutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles.  
U leert hoe u: 
- een hartstilstand herkent 
- het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer contro-
leert 
- moet reanimeren 
- de AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet 
gebruiken 
Waarom een reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstil-
stand. Het gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp 
bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cru-
ciaal en kan een leven redden. Tijdens een reanimatiecursus 
leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op woensdag 16 au-
gustus 2017 om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in 
Waterland. 
De kosten bedragen € 40,00. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op don-
derdag 7 september 2017  om 19.30 uur in de brandweerka-
zerne te Broek in Waterland. 
De kosten bedragen € 20,00 
De cursus kinderreanimatie zal begin oktober zijn. Datum 
wordt later bekend gemaakt. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de site: 
www.6minutenwaterland.nl of per mail: 6minutenwater-
land@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 06- 
53185923 
 

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. Zij hebben met 
succes de opleiding van Real Madrid doorlopen. 
Aanmelden kan 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. 
 

Kinderkunstlab Broek 
In september start het nieuwe seizoen van Kinderkunstlab 
Broek, een creatieve broedplaats voor kinderen van 6-12 jaar. 
We werken met veel verschillende technieken, waaronder fo-
tografie, film, animaties, tekenen, schilderen en boetseren. 
Ontwikkeling van de creativiteit, fantasie en beeldend ver-
mogen van kinderen staat daarbij voorop. 
Lessen zijn op maandag en donderdag van 15.15 tot 18.00. 
Op verzoek worden de kinderen van school gehaald. 
Eerste (proefles) gratis! Voor meer informatie kijk op onze 
facebookpagina: https://www.facebook.com/Kinderkunstlab/ 
Of mail Tessa@posthumadeboer.com 
 
Tessa Posthuma de Boer en Herman Spaans exposeren in 

de kerk 
Vanaf 17 juli tot 27 augustus zijn in de kerk van Broek in 
Waterland twee nieuwe exposities ingericht. Tessa Posthuma 
de Boer, fotografe uit Broek in Waterland, exposeert met de 
serie 'Zwaantje'. Portretfoto's van haar dochter in de sfeer van 
schilderijen uit de Gouden Eeuw. 
Herman Spaans exposeert met schilderijen. Hij laat zich 
inspireren door landschaps- en portretfoto's en schilderijen 
van bekende en onbekende schilders. Herman is een geboren 
Broeker en zijn hele leven melkveehouder geweest. Pas op 
zijn tachtigste is hij begonnen met schilderen en bleek over 
onvermoede talenten te beschikken. 

 
Fysiotherapie en fitness 

Rob de Baat Fysiotherapie en fitness, Nieuwland 21 
Vanaf maandag 17 juli zomerrooster, kijk op www.robde-
baat.nl. 
In september ook de mogelijkheid te komen fitnessen op za-
terdagmorgen en op dinsdag en donderdagavond  jeugdgroe-
pen. Pilates op maandagavond en donderdagmorgen 

 
 

 
Fun, food & vuurkorf bij atv broek 

Dit jaar slaat de tennisvereniging een nieuwe bal. Tijdens de 
jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren is er bijna da-
gelijks een themafeestje. O.a. is er een Engelse-, Ierse- en 
Braziliaanse-avond. Maar ook een zalm- en palingrookmiddag 
en haring & oude jenever. Dit allemaal rond de vuurkorf op het 
gezellige terras aan de Van Disweg bij ATV Broek. 
Deze avonden zijn er niet alleen voor de leden van de tennis-
vereniging maar voor alle dorpsgenoten en liefhebbers van 
gezelligheid. De clubkampioenschappen zijn van 6 t/m 23 sep-
tember. Hou het programma op de posters in het dorp en de 
Facebookpagina van ATVBroek in de gaten voor meer infor-
matie. 
Ben je lid van ATVBroek? Schrijf je dan snel in voor de club-
kampioenschappen op www.toernooi.nl. Want op het terras 
zitten en naar mooie wedstrijden kijken maakt het feest pas 
echt compleet. 
 

Stichting Broekerkerk 
Eén van de meest bijzondere gebouwen in ons prachtige dorp 
is de Broeker Kerk. Om de kerk bouwkundig in goede staat te 
houden en volop beschikbaar voor allerlei activiteiten zijn geld 
en menskracht nodig. Die zullen we als Broeker gemeenschap 
bijeen moeten brengen. Op de Broekermarkt zijn we daarom 
aanwezig om jullie als dorpsgenoten te vragen een bijdrage te 
leveren, van welke aard dan ook. Vele handen, licht werk! 
Laat dan je gegevens bij ons achter of reageer via 
zaalr@xs4all.nl of 020 4033857. 
 

dhr Neijs vertelt over Afrika 
dinsdag 12 september aanvang 20.00 Hart van Katwoude 
Hoogendijk 27, Katwoude  
Een aantal maanden per jaar verblijft de familie Neijs in Afrika 
om daar medische hulp aan te bieden. 
 

Inzameling voor de voedselbank 
op zaterdag 16 september 2017 
in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente, soep, koffie, thee, koek en 
natuurlijk ook  douchespullen en tandpasta. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, 
geen verse waren en niets over de datum! 
Ook in 2017 gaan wij door met inzamelen voor de voedsel-
bank. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u!  
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 en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

Supermarkt in Broek 
Laatste nieuws: De Pvda Waterland heeft een video gemaakt 
over de plannen voor het Kebo en brandweer kazerneterrein. 
Laat je stem horen op onze Website! www.supermarktin-
broek.nl 
 

??? Wie o Wie ??? 
Voor het opknappen en evt. stallen van mijn Volkswagenbusje 
uit 1969 zoek ik een ruimte van ongeveer 15 m2. 
Wie zou mij kunnen helpen aan deze ruimte voor een redelijk 
bedrag per maand? 
Mocht U iets weten dan gaarne contact met Niels Veeninga 
06-44700235 woodenart1972@gmail.com    Heems Weer 
44   bij voorbaat dank! 
 

Let op 
Op 31 augustus zal er i.v.m. de vakantie geen Broeker Ge-
meenschap verschijnen. 
 

Kerk open Broek in Waterland 
De kerk van Broek in Waterland is de hele zomer 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 kunt u het prachtige gebouw bezich-
tigen. U bent van harte welkom voor een bezoekje en wellicht 
een kopje koffie. 
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