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AGENDA 
Iedere eerste woensdag vd maand Dorpsraad 
4-12aug Broekerfeestweek 
8-12aug Kermis 
9aug OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
11aug Broekermarkt 
11aug Broekermarkt Kraam Steunpilaar kerk 
16aug OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
23aug OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
27aug Lezing: Grip op gezondheid 
30aug OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
31aug SDOB 90 jaar 
8sep Cinema Neeltje Tungsten Studio 
15sep Inzameling voedselbank 
 

De Ouderensoos is voor oud papier 
De Ouderensoos haalt al vele jaren papier op. Daartoe staat 
een container en onze ophaalkar op het parkeerterrein van 
voormalig de Kebo. Zeer regelmatig wordt papier naar deze 
kar gebracht door mensen die dat zelf wegbrengen. Daar wor-
den wij natuurlijk heel blij van. Minder blij zijn we met de men-
sen die onze kar misbruiken door hem als stortplaats te ge-
bruiken voor (grof) vuil. 
We kunnen dat nergens kwijt en willen de omgeving van kar 
en container graag schoon en opgeruimd houden. 
We doen een dringend beroep op iedereen onze kar uitslui-
tend voor papier te gebruiken. 
De papier ophalers van de SOOS zullen u er zeer dankbaar 
voor zijn. 

 
Word ook steunpilaar van de Broeker Kerk 

Op de Broekermarkt vindt u dit jaar een kraam van de Stich-
ting Broeker kerk.   
De kerk in Broek in Waterland is veel meer dan een gebouw 
waar op zondagochtend een kerkdienst wordt gehouden. Het 
is letterlijk de spil van het dorp. Zo’n mooi historisch gebouw 
onderhouden kost veel geld. En de tijd dat dat bedrag kon 
worden opgebracht door trouwe kerkgangers is nu echt voor-
bij. 
De kerkgemeenschap heeft het beheer en het onderhoud van 
de kerk overgedragen aan de Stichting Broeker Kerk, die er al-
les aan zal doen om de torenspits fier overeind te laten blijven 
staan. Maar dat kunnen wij niet zonder uw financiële hulp. 
Kortom: mogen we op uw steun rekenen? Voor steunpilaren 
doen wij graag wat terug: u krijgt gratis toegang tot een jaar-
lijks evenement in de kerk. 
U kunt steunpilaar worden, vul het formulier bij deze Broeker 
Gemeenschap in. Of bezoek onze kraam op zaterdag 11 au-
gustus. Op www.broekerkerk.nl/steunpilaren vindt u het dona-
tieformulier.  
 

Dansend naar je werk 
Een vrolijk boek geschreven door een Broeker: Maximiliaan 
Winkelhuis. 99 manieren om minder te stressen, korter te ver-
gaderen en beter te presenteren.  
Ligt nu bij Jesse, bij Pels en bij Wals-Schokker op de toon-
bank. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren 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 beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op 
Donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10:00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel.  Openlunch is er weer 
vanaf 2e donderdag in september. 

Digicafé 
Het digicafé is in de maanden juli en augustus gesloten. Vanaf 
september bent u weer welkom op de donderdag van 14:00 
uur tot 16:00 uur met uw digi-apparaat . Wilt u anderen van 
dienst zijn, ook dan bent zeker welkom. 
 

Activiteiten 
Maandag: Damesbiljart 9:30-11:30 uur, Tot aan schoolvakan-
tie Gitaarles en Accordeonles. 
Dinsdag: Tot aan schoolvakantie Gitaarles. 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers), 
vanaf 3 oktober Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluyters) 
Donderdag: Koffieochtend 10-12, Pianoles, Huiswerkklas in-
burgeraars 15-16.30.( aanmelden via info@draai33.nl) 
Vrijdag: Vanaf augustus Herenbiljart 13-17, Spelletjesmiddag 
13.30-16, vanaf 7 september Bewegen voor ouderen 10-11.45 
(olv Jannie de Klerk)    
 

 
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 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. 
 

Hoera! SDOB 90 jaar (1928-2018) 
Dit jaar bestaat 90 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden 
met  onze clubleden en trouwe supporters. Houd vrijdagavond 
31 augustus (voor genodigden) en zaterdag 1 september 
(voor leden, familie en vrienden) vrij in de agenda. Tijd voor 
een (sportief) feestje! 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 17 augustus 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Kunst in de kerk 
In de kerk wordt maandelijks een nieuwe expositie ingericht 
met wisselende kunstenaars. Van 30 juli t/m 31 augustus is 
werk te zien van twee inwoners van Broek: Anneke Wiede-
meijer en Gré Mars. 
Anneke Wiedemeijer (foto's) 
Anneke (1944) fotografeerde aanvankelijk voornamelijk haar 
familie. Maar ook haar omgeving werd belangrijk: lucht, water 
en riet komen vaak terug in haar foto's. Ze volgde een cursus 
creatieve fotografie, leerde steeds beter kijken en ontwikkelde 
haar eigen stijl van fotograferen. Anneke vindt het weergeven 
van wat ze ziet en compositie belangrijker dan de techniek 
achter het fotograferen. Haar aandacht voor details levert bij-
zondere beelden op.  
 Gré Mars (schilderijen) 
Gré Mars schildert graag bloemen in frisse kleuren: kleuren 
waar je blij van wordt. Tijdens eerdere exposities in de Broe-
ker Kerk verkocht ze verschillende van deze 'bloemenschilde-
rijen'. Zo hangt haar werk nu in verschillende landen zoals 
Amerika, Engeland, Ierland, België, Italië en Japan. Naast 
bloemen schildert Gré Mars ook verschillende andere onder-
werpen. 
Openingstijden: zondag/maandag 13.00 - 16.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 
Meer informatie: www.kerkbroek.nl/agenda. 

 
Kerk Zuiderwoude open 

Vanaf 4 augustus Nieuwe tentoonstelling 
Tot 27 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag open 
van 12.00 tot 15.00 uur. Een heerlijke plek om even te rusten 
tijdens een fietstocht of wandeling. 
Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een 
tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars aan te 
steken. Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fo-
tokaarten, eigengemaakte jams en sappen, de echte hand ge-
breide sokken en ander handwerk. 
De opbrengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk. Ook 
kunt u terecht voor toeristische informatie. 
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie 
georganiseerd door de Catharina Stichting. 
Vanaf 4 augustus  schilderijen van Ike Smitskamp. 
Ike groeide op tussen de tubes olieverf en maakt al vanaf haar 
zesde jaar twee- en driedimensionale objecten. Tot 2001 was 
ze echter actrice en docent aan de Acteursopleiding van de 
HKU. In 2000 pakte ze de beeldende kunst weer op, en na 
drie jaar Nieuwe Akademie vindt ze haar eigen weg in de door 
haar zelfgekozen professionele begeleiding. Smitskamp maakt 
schilderijen en cross-overs van verf, foto en tekening. Op deze 
expositie is vooral haar meest recente werk (schilderijen) te 
zien. 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 

CINEMA NEELTJE 
Mooie films op verrassende locaties 

Omdat Stichting Neeltje Pater gek is op alle vormen van kunst, 
laten we dit jaar een lang gekoesterde wens uitkomen: film kij-
ken in ons filmdecor-waardige dorp. In een afwisselende Tour 
du Cinema, veranderen de meest dramatische locaties dit jaar 
voor 1 avond in een huiselijke bioscoop waar je kunt genieten 
van een film die je raakt.  
Nadat bij de eerste editie onze mooie kerk werd omgetoverd 
tot bioscoop, is het nu de beurt aan de voormalige vleeshal. 
En nee… daar gaan we geen bloederige horrorfilm kijken, 
maar het prachtige, Oscargenomineerde, ontroerende en 
waargebeurde ‘Lion’. Een klein jongetje wordt op zijn 5e ge-
scheiden van zijn moeder en broertje in India en komt na aller-
lei omzwervingen bij een Australisch echtpaar terecht. Maar 
zijn roots laten hem niet los en als hij volwassen is moét hij op 
zoek naar zijn herkomst. Maar waar komt hij precies vandaan? 
Google Earth biedt uitkomst. 
Daar wil je bij zijn! 
Datum:  Zaterdag 8 September 2018 
Plek: Tungsten Studio, Hellingweg 22 
Tijd: Bar open 19.30. De film begint om 20.15 uur en er is een 
pauze. Na de film is de bar nog tot 01.00 uur open.  
Kaarten à 10,- (7,50 tot 21 jaar) zijn te reserveren via 
film@neeltjepater.nl of te koop bij Eetwinkel Jesse 
 
 

 
                                          

Pilates 
Heb je lekker geluierd maar wil je weer aan de slag? Kom 
naar Pilates! Pilates is: 
- bewegelijkheid van de wervelkolom en gewrichten 
- groter bewegingsbereik, coördinatie en kracht 
- spierlengte, spierbalans en souplesse 
- bloedsomloop  
- gebalanceerd zenuwstelsel en een heldere geest 
- ademhaling en lichaamshouding 
- lichaamsbewustzijn en energieniveau 
- verbinding van lichaam en geest 
- nieuw gevoel van welzijn en vitaliteit 

Bel Carol 0611395952 of mail naar carolmoves@hotmail.nl 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 15 september 2018 in de kerk van Broek. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. (pasta, rijst, 
de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek, douchespullen en tandpasta.). 
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 
 

Gezocht: vrijwillige brandweermensen 
Een auto te water. Een woningbrand. Een dier in nood. Voor-
beelden van incidenten waar Brandweer Broek in Waterland 
24 uur per dag voor uitrukt. 
Een brandweermedewerker (M/V) heeft dus een gevarieerd 
takenpakket. Ook ondersteunen we diverse activiteiten die in 
het dorp plaats vinden zoals de Broeker feestweek, school-
middag voor basisschool de Overhaal en de Havenrakkers en 
de jaarlijkse kerstboomverbranding. 
Wat vragen wij (en wordt getoetst in de selectieprocedure) 
- Je bent 18 of ouder en woont en/of werkt in de directe  
omgeving van de post Broek in Waterland 
- Je lichamelijke en geestelijke conditie is goed.  
(Je geschiktheid wordt bepaald met een medische keuring) 
- Je kunt improviseren en beschikt over een behoorlijke dosis 
doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Wat bieden wij? 
- Een vakopleiding: brandweerman of vrouw is een vak, daar  
leiden wij je voor op. 
- Als vrijwilliger ontvang je een vaste jaarvergoeding, daar-
naast krijg je een vergoeding per uur  voor het oefenen en de 
inzetten. De hoogte van de vergoeding hangt onder meer af 
van je functie. 
- Een actieve personeelsvereniging die ieder jaar diverse acti-
viteiten organiseert voor de collega's en de familie.  
 
De brandweerpost Broek in Waterland hoopt dat jij je herkent 
in de bovenstaande tekst en dat het jouw een uitdaging lijkt 
om samen met het team een stukje veiligheid te bieden aan 
de bewoners van ons dorp en de omgeving. 
Voor de uitgebreide vacature tekst kijk op de facebookpagina 
van de brandweer Broek in Waterland. Je mag natuurlijk ook 
altijd op de maandag oefenavond rond de klok van 19:45 bij 
ons binnen lopen in de brandweerkazerne op de Eilandweg 
35. Wij ontvangen jouw dan met een kop koffie of thee en bie-
den de kans om een keer met ons mee te oefenen. 
 
                        Lezing: Grip op gezondheid  
In samenwerking met Erik Alexander Richter wordt op 27 au-
gustus a.s. een laagdrempelige, lezing verzorgd waarbij het 
belang van de juiste voeding en tekorten aan waardevolle sup-
plementen uitgelegd wordt. 
Laag-gradige ontstekingen, huid- en darm(aandoeningen), 
hart, bloedvaten en cholesterol. Het komt allemaal aan bod. 
Erik legt verbanden tussen ziekte aan de ene kant, en stress, 
depressies, bewegingsarmoede, voeding aan de andere kant.  
Locatie : De Draai33, Br. in Waterland 
Inloop: vanaf 19.00u Aanvang: 19.30u 
Kosten: 10 euro incl koffie, thee, gezonde versnapering.   
Aanmelden en info bij  <mailto:info@intouchwithnature.nl 
info@intouchwithnature.nl of telefonisch/whatsapp 
0647108789. Vol=Vol 
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