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AGENDA 
Iedere eerste woensdag vd maand Dorpsraad 
t/m30sep Kunst in de kerk 
20sep OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
21sep Speuren met de buren M’dam 
22sep OUD PAPIER Havenrakkers 
22tm30sep expositie Verval Grote Kerk M’dam 
23sep Concert in de Kerk: Opera 
25sep Samen eten 55+ 
27sep OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
2okt Lezing Enneagram De Draai 33 
4okt OUD PAPIER Noordzijde 
13okt OUD PAPIER Havenrakkers 
26okt-30nov Locatietheater De Plomp Zuiderwoude 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
24nov inzameling voedselbank 
 

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. 
 

Samen Eten 
Op dinsdag 25 september is weer samen eten voor 55+ers; 
en daarna weer iedere 4e dinsdag van de maand. Opgeven 
via telefoon 403 1513 of email l.dobber@planet.nl en wel t/m 
de vrijdag voorafgaand aan deze dinsdagen. 
Aanvang 17.30 uur, kosten € 10,00 p.p. We rekenen op alle 
deelnemers van het vorige seizoen, maar hopen ook nieuwe 
deelnemers te verwelkomen bij dit gezellige evenement. 

 
Collecte Nierstichting: 

Van 16 t/m 22 september vindt de collecte van de Nierstich-
ting 2018 plaats. De collectanten komen bij u aan de deur om 
een bijdrage te vragen. Heeft u geen kleingeld in huis, maar 
wilt u toch doneren? SMS dan NIER naar 4333 voor een een-
malige bijdrage van € 2,00. Ook kunt u doneren via de iDEAL 
QR-code op de collectebus. Dit jaar bestaat de Nierstichting 
50 jaar. 50 jaar dromen, durven, doen.  
Bedankt alvast voor uw bijdrage. 
 

KWF 
De collecte van KWFheeft € 3.397,91 opgebracht: Broek in 
Waterland € 2.673,60, Zuiderwoude € 370,51, Uitdam € 
353,80.  Alle gevers en collectanten hartelijk dank! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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)    
 

 
Seniorenpost 

Vanwege de gestegen kosten wordt bij 55 t/m 64 jarigen geen 
Seniorenpost meer thuisbezorgd. Wel is de Seniorenpost voor 
iedereen te lezen/printen op de website www.debroekerge-
meenschap.nl. Wie de gedrukte versie wilt houden, kan dat 
kenbaar maken via tel. 403 1513 of via email l.dobber@pla-
net.nl of simonet@ziggo.nl . N.B. 65+ers kunnen zich hier af-
melden voor de gedrukte versie. 

 
Schilderen 

Heb je nog nooit geschilderd en wil je weten of het iets voor je 
is? Of je nu beginner bent of al langer schildert, je kunt ge-
woon aan de slag. De schilderclub Broek in Waterland heeft 
enkele plaatsen vrij op de dinsdagavond. Je leert hoe je een 
schilderij opbouwt, hoe je een andere techniek kunt toepas-
sen, kleuren mengt etc. Je bepaalt zelf met welk materiaal je 
werkt. Bij de Schilderclub zijn enthousiasme en gezelligheid 
belangrijk! 
Start dinsdagavond 25 september om 20:00 uur 
Info: mail of bel l.paassen@hetnet.nl 0623246133  

Oppaswerk gezocht 
Hoi ik ben Nikki, 14 jaar, en ik vind het leuk om op uw kin-
deren te passen. Ik heb ervaring en ben elke avond beschik-
baar behalve dinsdag- en donderdagavond. U kunt mij berei-
ken op 06 23 45 07 55 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 28 september 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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Sportaanbod voor jeugd en volwassenen 
Sportvereniging Sparta start vanaf september weer met het 
nieuwe seizoen. Op de woensdagmiddag kunnen de peuters 
(vanaf 2,5 jaar) en kleuters bij ons klimmen en klauteren. Elke 
vrijdagmiddag komen de jongens en meiden in de gymzaal 
turnen of freerunnen (vanaf 10 jaar).   
Elke  dinsdagavond kunnen dames zich in het zweet werken 
tijdens conditie en krachtoefeningen.  
Kijk voor actuele tijden van de trainingen op www.sparta-
broekinwaterland.nl of meld je direct aan voor een gratis 
proeftraining via info@spartabroekinwaterland.nl. 
Vrijwilliger worden bij Sparta? Bel met Marloes (06-17066978) 
of Meta (06-24699713). 
 

WORKOUT op de Volgermeer 
Sporten met Cees is weer gestart met een FIT, FUN en RUN 
trainingen op donderdag avond om 19.30 uur. 
Deze dynamische training combineert uitdaging, competitie en 
fun en geeft je body een boost. Kom je in de maand septem-
ber samen trainen met een vriend of vriendin en nemen jullie 
een kwartaal abonnement, dan trainen jullie allebei een 
maand GRATIS! Bel Cees, 06-54326944.  
 

PILATESPILATESPILATESPILATES 
Heeft u genoeg geluierd en vakantie gevierd? Wilt u die paar 
kilootjes er weer af en iets fitter zijn? 
Kom naar PILATES en zet het lichaam weer lekker in bewe-
ging. We werken aan een platte buik, een sterke rug en trai-
nen de core en andere spiergroepen. 
U wordt soepeler en sterker, door inspanning, veel stretch en 
ontspanning. Verbeter uw houding en voorkom blessures. 
Iedereen is welkom! Bel voor een gratis proefles naar Carol 
0611395952 of mail naar carolmoves@hotmail.nl 
 

Enneagram 
Lezing over het  'Enneagram' op dinsdag 2 oktober 2018. Het 
Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat 9 menstypes on 
derscheidt. Je Enneagramtype is als het ware de ‘bril’ waar-
mee je naar de realieteit kijkt. Ieder mens heeft 1 preferente 
bril. Na een korte introductie worden de 9 types behandeld. In-
loop: vanaf 19.00, aanvang: 19.30 uur, einde rond 22.30. Lo-
catie: De draai 33 in Broek in Waterland. Kosten : 20 € (ter 
plekke contant te voldoen). Deelname dmv een email 
naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

Opera in de kerk! 
Sopraan Wiebke Göetjes en de Dutch Opera Studio brengen 
de opera ‘Suor Angelica’ van Puccini. Het verhaal speelt zich 
af in een klooster. Na de pauze klinken bekende operaduetten 
en -aria’s. Organisatie: Stichting Broeker Kerk (Cultuurgilde). 
23 september om 15.00 uur in de Broeker Kerk. 
Kaarten: € 12,50 in de voorverkoop, € 15,00 bij de ingang.  
Voorverkoop: in Broek bij Eetwinkel Jesse en ‘t Winkeltje, in 
Monnickendam bij NIMO. Of via www.broekerkerk.nl/agenda. 
 

Kunst in de Broekerkerk - september 
T/m 30 september exposeren Fred Thoolen (schilderijen van 
het weidse Friese landschap), Oscar Spierenburg (oude au-
to's in sobere landschappen) en Tobias Spierenburg (alleen-
staande bomen).  
Openingstijden: zondag/maandag 13.00-16.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag 10.00-16.00 uur. Meer info: www.broekerkerk.nl. 
 
Waterlandse Kunstkring speelt met ‘verval’ in Grote Kerk 
Monnickendam 
In de Grote Kerk van Monnickendam is van zaterdag 22 sep-
tember tot en met zondag 30 september werk te zien van kun-
stenaars uit Waterland. Zij exposeren schilderijen, beelden, 
keramiek en assemblages van hout en metaal. Het thema is 
‘Verval’. Er zijn altijd kunstenaars aanwezig die graag vertel-
len over hun werk en dat van de andere kunstenaars. 
De expositie wordt geopend op zaterdag 22 september om 
16.00 uur door burgemeester Luzette Kroon. 
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 
16.00 en zondag van 13.00u tot 16.00u. Op maandag is de 
kerk gesloten 
 

Cooperatie Zon op Waterland 
Project “Pronken met Zon” van start. Er is nog een beperkt 
aantal participaties beschikbaar. Voor wie nog mee wil doen:  
www.zonopwaterland.nl    
 

 
 
Eén participatie kost € 310,-  Dit project loopt tenminste 15 
jaar, U wekt uw eigen duurzame stroom op en verdient uw in-
leg in 7 á 8 jaar terug.  Info: Johan Lok (0648-633415) en/of  
Willem de Vries  (0653-160229) 
 

Oppasduo voor kind & dier! 
Wij, Veerle en Merel, zijn 12 jaar mét ervaring en vooral veel 
zin om meer op te passen! Op uw huisdier of kinderen of 
beide. Tussen de middag even de hond uitlaten of een 
avondje gezellig uit, het kan allemaal! Heeft u interesse? We 
komen graag langs om kennis te maken! Veerle: 06-27391477 
of Merel: 06-57789208! 
 

Alles auf Deutsch 
Die Ferien sind vorbei, Zeit für die deutsche Konversation:  
Start Dienstag 2. Oktober, 10.30 Uhr, in De Draai 33, alle zwei 
Wochen bis Anfang Dezember, es wird wieder ein spannen-
des Programm! 
Bij voldoende animo ook een cursus voor beginners of indivi-
duele lessen, neem een proefles. 
 info : Gabi Both  4033803 /  0636348793, 
smon.gabi4@kpnmail.nl  
 

Poweryoga en YIN-yoga in het Broekerhuis 
Vanaf do 6 sep zijn er weer yogalessen onder begeleiding van 
Sylvia Welsing-Schaefer (500RYT). Op donderdagavond van 
19:45-20:45 Poweryoga: beweging, kracht, balans, focus en 
ontspanning komen aan bod. Van 21:00-22:00 YIN yoga: een 
les met vooral liggende houdingen, die langer worden aange-
houden. Deze les heeft een stimulerend effect op bindweefsel 
(fascie), gewrichten, kraakbeen en stimuleert rust en herstel. 
Voor beide lessen is geen ervaring vereist. Je hoeft niet sterk 
en lenig te zijn, iedereen is welkom. Als je interesse en/of vra-
gen hebt mail naar: sylschaefer@hotmail.com 
 

Loctietheater De Plomp 
Locatietheater De Plomp speelt Deel II van Woudenbergs 
Ibsen-tweeluik: HEDDA  (vrij naar ‘Hedda Gabler’ van Henrik 
Ibsen) 
Speeldata, locatie & toegangsprijs: 
Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 26 oktober t/m 11 no-
vember 2018. Daarna: Vr 16 & zo 18 november  Do 22 & vr 
23 november  Do 29 & vr 30 november 2018. 
Om 18:30 verzamelen in het Dorpshuis van Zuiderwoude, Zui-
derwouder Dorpsstraat 39 
Aanvang souper 19:30  Aanvang voorstelling 20:30  Prijs 30€, 
inclusief souper en drankje 
Zowel het souper als de voorstelling zijn binnen! 
Reserveren: 06 2900 4685, theaterdeplomp@gmail.com of 
www.theaterdeplomp.nl/kaarten 
 

Fitness &  pilates 
Voor de jeugd vanaf 13 jr. is er nu ook op woensdag 18.30 –
19.30 mogelijkheid op te fitnessen    
Voor volwassenen zijn er mogelijkheden overdag / ’s avonds 
en op zaterdagmorgen, tijden zie website 
Ook voor Perfect Pilates zijn er maandagavond en donder-
dagmorgen nog plekken vrij 
Kijk op www.robdebaat.nl ,mail naar info@robdebaat.nl of 
kom langs op Nieuwland 21 
 
Willem van Bree, Broek in Waterland - Getekend en ge-
schilderd 
Tweede druk en herziene uitgave, nu geheel in kleur. 
Tekst: Betty van Bree, Heleen Levano, Jaap Nieuwenhuis. 
Te koop in de Broeker kerk en in de winkel van Pels voor 
€19,50 
 

Speuren met de buren 
Vrijdag 21 september: (rollende) speurtocht door Monnicken-
dam. Start 9.30 uur bij Bibliotheek Karmac (Spil), via het 
Groene Hart naar de Grote Kerk waar de vragen van de 
speurtocht ons door het historisch centrum meenemen. Tus-
senstop bij het Weeshuis. Rond 12.00 terug bij de bibliotheek. 
Deelname is kosteloos. Aanmelden telefonisch of per mail   
o.v.v. naam, telefoonnummer, mail en graag aangeven of u te 
voet of per rolstoel meedoet. Mail: info@debolder.com 
Telefoon: 06- 28688276  
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