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AGENDA 
04apr OUD PAPIER Soos Noordzijde 
11apr OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
13apr Rommelmarkt Broekerkerk 
13apr OUD PAPIER Havenrakkers 
14apr Palmpasenfeest Broekerkerk 
23apr Samen eten 
27apr Koningsdag, op en rond het Kerkplein 
04mei dodenherdenking om 19.30 uur in de Kerk 
18mei OUD PAPIER Havenrakkers 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 4 septem-
ber; 2 okt; 6 november en 4 december  2019 
 

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. 
 

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 

 
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 

 
Collecte Reumafonds 2019 

De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds heeft dit 
jaar het mooie bedrag ad € 1.802,22 opgebracht.  
Alle collectanten en gevers worden hartelijk bedankt. 
De collecte is gehouden in Uitdam, Zuiderwoude en Broek in 
Waterland. 
Namens het Reumafonds, Roeleke de Gier en Tiny Valk 

       Opbrengst collecte 2019 Amnesty International 
De collecte voor Amnesty International in Broek in Waterland, 
die van 11 tm 16 maart is gehouden, heeft dit jaar het mooie 
bedrag van € 1293,59 opgeleverd. De gulle gevers worden 
enorm bedankt voor hun bijdragen en natuurlijk danken wij de 
collectanten hartelijk voor hun inzet! Samen strijden we tegen 
mensenrechtenschendingen en onrecht! 
Willem de Vries, collectecoördinator, 020-4033064 
 

Clandestiene pluk 
Wil degene die mijn houten bloem geplukt heeft, haar s.v.p. 
weer terugzetten op haar plek in de heg op de hoek Nieuw-
land- Buitenweeren. Bij voorbaat dank, Roeleke de Gier-Zwier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 
12 vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvin-
den???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer 
ruimte nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
 

 
 

Palmpasenfeest 
Op zondag 14 april, om 16.00 uur vieren wij samen met de 
kinderen van Broek in Waterland en omgeving het Palmpa-
senfeest. De deuren van de kerk staan open voor alle kin-
deren vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden 
en iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. 
Een aantal kinderen zal een toneelstukje opvoeren. Natuurlijk 
worden er veel liedjes gezongen. Ook gaan we samen met de 
kinderen een palmpasenstok maken. 
Het is altijd een feestelijke middag waar veel kinderen bij aan-
wezig zijn. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om dit 
palmpasenfeest  voor de kinderen samen met ons te vieren.  
Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de kos-
ten van deze viering.  
Tatia Englebert, Danielle Boneveld, Annet Nielsen 

 
Samen eten 

Iedere 4e dinsdag v.d. maand. Kosten € 10,-  Zaal open 
17.30.  
Opgeven en/of afmelden bij Lies Dobber, tel.403 1513 of 
l.dobber@planet.nl . 
De laatste data van dit seizoen zijn 26 maart en 23 april a.s. 
 

Rommelmarkt 
Zaterdag 13 april 2019 in de kerk van Broek in Waterland  
van 9.00 tot 14.30 uur. 
Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het onder-
houd van de Broeker Kerk. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zater-
dag 6 april bij u thuis te bewaren? Heeft u bruikbare spul-
len, bel dan Marion Spaans 020 4031494 of mail Annet 
Nielsen a.nielsenschouten@gmail.com 
Zaterdag 6 april komen we dan langs om uw spullen op 
te halen. 
Mocht het u niét schikken op 6 april dan kunt u vanaf 
maandag 8 april t/m donderdag 11 april van 10.00 -12.00 
uur en van 14.00 – 16.00 uur zelf uw spullen naar de kerk 
brengen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail naar 
bovenstaande adressen en het wordt alsnog opgehaald.  
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 12 april 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
 
 
 
 
 
 



 
 
LET OP !! Geen televisies, computers en randappara-
tuur! Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar 
Laan 4 worden gebracht. 

      Kaartjes VOTOWN Festival met hoge korting in  
                                  SDOB kantine 
Na 4 jaar vindt op zaterdag 29 juni 2019 het VOTOWN FESTI-
VAL weer plaats in het KRAS Stadion te Volendam. De beste 
artiesten van Nederlandse bodem - o.a. Jan Smit, Guus 
Meeuwis, 3JS, Django Wagner en Peter Beense - geven deze 
dag tussen 15:00 uur ’s middags en 23:00 uur ‘s avonds acte 
de présence tijdens wat nu al hét festival van de aankomende 
zomer belooft te worden. Hier moet je bij zijn met je vrienden! 
Als jij je kaartjes koopt via SDOB, krijg je 10% korting (= € 
3,25) op de reguliere Ticketshopprijs inclusief servicekosten. 
Als SDOB-lid betaal je slechts EUR 29,= ! Kaartjes koop je 
gewoon bij de kassa in de kantine.  Alle info over het VO-
TOWN Festival vind je op www.votownfestival.nl  Meer weten 
over tickets via SDOB? Stuur dan een mail aan penningmees-
ter@sdob.nl. Of kom gewoon naar de kantine, dat is sowieso 
gezellig! 

      Vrijwilliger gezocht op onze zorgboerderij in Broek 
Op de woensdag van 9.30 tot 15.30. Het is erg leuk om te 
doen. Wil je extra informatie over de mogelijkheden? Bel dan 
Jolanda Nankman, 06 27377396 

Op zoek naar bijbaantje in Broek? 
Grasmaaien! 7.50 euro per uur. Meer info: 0622305836 

 
Bijbaan gezocht? 

Ben je op zoek naar de leukste bijbaan in Broek in Waterland! 
Dan is SDOB op zoek naar jou! SDOB wil heel graag op korte 
termijn haar trainingsstaf uitbreiden met ambitieuze jeugdtrai-
ners. Wil je wekelijks jeugdtraining geven, daarbij goed wor-
den begeleid en daar ook nog voor betaald krijgen? Dan ben 
je bij SDOB aan het goede adres. De functie van jeugdtrainer 
staat open voor jonge en oudere geïnteresseerden (minimaal 
13 jaar). Het is voor jonge startende trainers een hele mooie 
kans om ervaring op te doen met het begeleiden van groepen 
en te starten met leiding geven. Voor de oudere (her)star-
tende trainers is het een mooie manier om weer meer betrok-
ken te raken bij de voetballende jeugd in Broek in Waterland. 
Ben je geïnteresseerd en heb je wekelijks tijd om minimaal 1 
uur training te geven meld je dan bij Bas IJsselstijn (Hoofd-
jeugdopleiding). Bastiaanjr@hotmail.com  tel. 06-42475758 
 

Oproep overblijf Havenrakkers 
Voor de overblijf op OBS de Havenrakkers zijn we op zoek 
naar overblijfkrachten. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, grote broers of zussen maar ook buren. Wie wil kin-
deren tussen de 4 en 12 jaar begeleiden tijdens de lunch op 
school? Je ontvangt hiervoor een vergoeding. Mail je reactie 
naar tso@obsdehavenrakkers.nl  
 

Inschrijving De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2019/2020 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2015 en 31 mei 2016) kunnen inge-
schreven worden aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit vóór 1 april 2019 te ko-
men doen. 
Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl of bellen naar  De Havenrak-
kers – Peter Bakker - tel: 4031847 

                   Walking Football (60+) bij SDOB 
Het voorjaar is weer begonnen en daarmee een mooi moment 
om te starten met Walking Football bij SDOB! Ooit gevoet-
bald? Of juist helemaal niet doe mee! Walking Football is een 
voetbalvorm voor zestig plus om actief bezig te zijn en te blij-
ven. Elke dinsdag om 10.00 uur wordt onder de professionele 
leiding van Jacques Steur door mannen en vrouwen afgetrapt 
bij SDOB. Kom een keer kijken en/of meedoen. Wil je meer in-
formatie neem contact op met Jacques: 020-4033202 /jac-
quessteur@quicknet.nl 

             

 

 
 
              Stichting Broeker Kerk doet mee aan de  
                Clubkascampagne van de Rabobank! 
Rabobank Waterland en Omstreken draagt het verenigingsle-
ven in de regio een warm hart toe. Daarom stellen zij € 
100.000,= beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Leden van de Rabobank mogen meebeslissen over de 
verdeling van dit bedrag. Vanaf dinsdag 23 april t/m dinsdag 
14 mei kunt u stemmen op deelnemende verenigingen en 
stichtingen die u een hart warm toedraagt. Waaronder ook 
de Stichting Broeker Kerk! 
Wij zouden het fantastisch vinden om uw stem te mogen ont-
vangen? https://www.clubkascampagne.nl  

                                Mensen in Nood 
Beste lezers van de Kerkklok bij deze wil ik u melden dat de 
kledingactie op 13-04-2019 voor Mensen in Nood niet door 
gaat omdat het materiaal nog niet binnen is en het ook niet op 
tijd binnen komt. Dirk Klok. 

               Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad 
Thema: Democratische vernieuwing ook in Waterland (met 
medewerking van Claartje Brons, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken)                
Net als voorgaande jaren houdt de Dorpsraad Broek in Water-
land haar Jaarvergadering. Voor het eerst combineren we 
deze vergadering met een inhoudelijk thema. Om the begin-
nen staat deze avond in het teken van democratische vernieu-
wing. We willen stilstaan bij de actuele discussie in Waterland 
over bestuurskracht en de mogelijke fusie. Met welke ge-
meente (n) we ook in zee gaan, de vraag blijft hoe we de stem 
van de burgers in de kleine kernen borgen, welke rol een 
dorpsraad kan en moet gaan spelen, wat betekent dit voor 
onze bestuurders? Het ministerie van BZK is zeer actief op 
het versterken van de lokale democratie (www.lokale-demo-
cratie.nl) en Claartje Brons is projectleider Toerusting Politieke 
Ambtsdragers. Ze komt vertellen hoe de lokale democratie in 
de ogen van de overheid kan worden versterkt, hoe de zeg-
genschap van bewoners kan worden vergroot en geeft goede 
voorbeelden. Uiteraard praten we met haar over de co-creatie 
met de Provincie Noord-Holland over de Onderdoorgang van 
de N247 door Broek.  
Programma: 20.00 -20.45 Jaarverslag 2018 inclusief financi-
eel jaarverslag (kascommissie) 20.45 - 21.00 pauze; 21.00 – 
22.00 democratische vernieuwing in Waterland (met Claartje 
Brons, Min BZK): inleiding en vragen; 22.00 afronding  

                                    Wanna be a star? 
Nieuw bij het Huiskamerfestival 2019: het Open Podium. Altijd 
al eens zelf op het podium willen schitteren? Maar doe je het 
al in je Broek bij het idee? Dan kun je je nu inschrijven voor de 
3-cursusavonden Doe mij een invalshoek door de enige echte 
Dianne Liesker. Dianne is comédienne, theatermaker en al ja-
ren de droogkomische presentator van het Huiskamerfestival.  
“Ik ga je in 3 avonden klaarstomen voor een kleine act die 
eventueel opgevoerd kan worden tijdens het Open Podium* 
op het Huiskamerfestival zaterdagmiddag 25 mei,” belooft Di-
anne. “En dat mag van alles zijn: een gedicht schrijven, een 
verhaal vertellen, een lied zingen, samen met je lief de tango 
dansen, stand-up comedy, you name it. Ik ga je leren hoe je 
op dat podium sterk in je schoenen staat, zodat je er ook echt 
van kan genieten.” 
Lijkt je dat leuk? 
Schrijf je dan voor 22 april in op dianne.liesker@gmail.com 
voor de 3 cursusavonden op dinsdag 7, 14 en 21 mei van 
19:30 tot 21:00 in het Broekerhuis. Kosten: €75 (bij minimaal 6 
deelnemers). 
*Open Podium Huiskamerfestival is onder voorbehoud van 
aantal deelnemers. 

Collectanten gezocht 
De landelijke collecteweek van het Nationaal Fonds Kinder-
hulp is van 15 tot en met 20 april. Voor deze collecte ben ik 
dringend op zoek naar collectanten die mee willen helpen om 
deze collecte tot een succes te maken. Wilt u graag helpen, 
dan verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen via 
M: 06-26971198 of email: helmabeijer@gmail.com. Met dank, 
Helma Beijer (collecte coördinator) 

 

 


