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AGENDA 
 
1aug OUD PAPIER Soos Zuid 
8aug OUD PAPIER Soos Noord 
3t/m11aug Broekerfeestweek 
3t/m19aug Cultuur in de Kerk Zuiderwoude 
10aug Broekermarkt 
15aug OUD PAPIER Soos Zuid 
25aug Golftoernooi Broeks open 2019 
4sep Vergadering Dorpsraad 
14sep Inzameling voedselbank Broekerkerk 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 4 september; 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 
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 epilepsiefonds 
De collecte voor het epilepsiefonds heeft in Zuiderwoude € 
127,22 en in Broek in Waterland € 756,63 opgebracht.  
Ik wil een ieder die zich heeft ingezet om te collecteren harte-
lijk danken. Hilda Huiberts  
P.S. ik zoek nog nieuwe collectanten! 
 
 
Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 
Als je kind geboren is in 2013 – 2014 (of net in 2015), dan 
mag hij of zij meedoen met voetbal!  
Wil je kijken of voetbal ook voor jouw kind een leuke sport is? 
Kom dan naar de vrijblijvende proeftrainingen op vrijdag 30 
augustus of 6 september om 16:00 uur. We spelen op het 
achterste kunstgrasveld. Deze uitnodiging geldt expliciet ook 
voor meisjes! Er zijn al heel veel enthousiaste, voetballende 
meiden bij onze club.  
Meedoen? 
Stuur dan even een bericht aan Robert van Loon (coördinator 
Minipupillen SDOB) robertentessa@yahoo.co.uk en Pieter 
Roozenboom pieter@roozenboom.com.   
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Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 12 
vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvinden???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer ruimte 
nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijkheid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van harte 
welkom http://www.draai33.nl  
 

 
Beheerder Draai33 

In verband met de verhuizing van onze beheerder zoekt het 
Broeker wijksteunpunt Draai33  een nieuwe beheerder. Zou jij 
dat kunnen zijn? De beheerder heeft de volgende taken: de 
agenda van het wijksteunpunt beheren, nieuwe huurders weg-
wijs maken in Draai33, het sleutelbeheer en kleine klusjes uit-
voeren. 
Kortom je bent de gastheer of gastvrouw van Draai33, daarin 
natuurlijk ondersteund door het bestuur van de Stichting. Als 
gastheer of -vrouw ben je ca. 3 uur per week met het wijk-
steunpunt bezig. Deels vanaf locatie en deels vanuit huis. Een 
vrijwilligersvergoeding hoort bij de functie. Wie heeft hier zin 
in? We horen graag van je. 
Namens het bestuur Rini te Boekhorst 06-22697002 Marieke 
Maars 06-27552327 

 
Gratis op te halen: televisie LG 

Televisie van LG, 38’’, gratis op te halen bij Jan en Corrie 
Boonders. Buitenweeren 18. 0648247018 
 
 
                                   Crowdfunding 
Lieve allemaal,  
Shymo Korver is sinds november 2016 ziek. Ze heeft een bij-
zonder zeldzame en resistente vorm van hersenstamkanker. 
Eerst alleen in haar ruggenmerg, later ook in haar hersenen. 
Ze heeft nu drie verschillende behandelingen achter de rug en 
is tweemaal behandeld met radiotherapie. In Nederland en 
Europa bestaat er voor nu geen medicatie die haar kan gene-
zen. In de Verenigde Staten bestaat er een medicijn wat het 
gemuteerde gen van de tumor van Shymo afbreekt. Het gen, 
H3K27M, wordt door dit medicijn vernietigd. De medicatie is 
nog in ontwikkeling; het is daarom moeilijk te verkrijgen en 
kost heel veel geld. De verzekering vergoedt deze kosten niet. 
De Stichting Help Mo Nu! is opgericht om genoeg geld in te 
zamelen zodat Shymo deze medicatie uit de Verenigde Staten 
kan verkrijgen en gebruiken. Deze medicatie is Shymo’s kans 
op een mooie toekomst. Voor het volledige verhaal en meer 
informatie, zie de website: www.helpmonu.nl. 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 16 augustus 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 augustus Broekermarkt 
Beste dorpsgenoten, 

Zaterdag 10 augustus is het weer tijd  voor de altijd gezellige 
Broekermarkt. 
Vriendelijk doch dringend verzoek aan onze dorpsgenoten 
wonend aan Kerkplein, Havenrak en Dorpsstraat om voor die 
dag een andere plaats voor hun auto te zoeken. Op die dag 
(zaterdag 10 augustus) geldt een parkeerverbod op ge-
noemde straten vanaf 05.00 uur. Dank voor uw medewerking 
De Broeker Gemeenschap. 
 
 
  Cultuur in de Kerk - CatharinaStichting Zuiderwoude 
Ieder jaar organiseert Cultuur in de Kerk - CatharinaStichting 
Zuiderwoude in samenwerking met de kerk zomertentoonstel-
lingen van verschillende kunstenaars. Vanaf zaterdag 3 au-
gustus t/m 29 augustus staan de foto’s van fotograaf C. Bar-
ton van Flymen centraal. In zijn veelzijdige oeuvre vallen 
vooral de markante portretfoto’s op. De afgelopen decennia 
portretteerde hij honderden volkszangers, topsporters, politici, 
televisiesterren en andere prominenten. De kerk is dagelijks 
open van 12:00 tot 15:00 uur. 

 
 

Golftoernooi Broekx open 2019 
Voor de zevende keer wordt op de prachtige golfbaan Water-
land Amsterdam een unieke, gezellige golfwedstrijd voor 
Broekers, oud Broekers en Waterlanders georganiseerd. No-
teer dit sportief gezellig hoogtepunt voor de golfer in onze ge-
meente in uw agenda; 
25 AUGUSTUS 2019 aanvang 11.30 uur prijsuitreiking 
rond 17.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen 
naar Bert Jensen; jensen58@kpnmail.nl  
Met vriendelijke groeten, het organisatiecomité; Bert Jensen, 
Tony den Hollander, Nel Mocking en Jan Mens 
                  
 
                  Massage in Broek in Waterland 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’, Cornelis Roelestraat 
34. Naast sport- en ontspanningsmassages kunt u ook te-
recht,  hotstone  en cuppingmassages (oa tegen cellulite).  
Nieuw nu ook Deep Tissue massages, (een krachtige massa-
gevorm die zich richt op de diepere lagen van spieren en bind-
weefsels. Verklevingen die de doorstroming blokkeren kunnen  
door deze stevige massage weer in beweging komen. Door-
dat alle handelingen zeer langzaam worden uitgevoerd werkt 
deze massage ook ontspannend (heerlijk bij stijve rug/schou-
ders en stress) 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of mo-
nique.tessel@hotmail.com 

                              Kom ook zingen 
Zingen in een koor maakt je vrolijk en ontspannen, je wordt 
opgenomen in een team, beleeft samen de muziek en hoort 
hoe de verschillende stemmen samen één geheel vormen. 
Ook zonder ervaring ben welkom je bij het Gemengd Koor 
Broek in Waterland. Onder de enthousiaste leiding van diri-
gent Joep van der Oord zingen we in een ongedwongen sfeer 
mooie en afwisselende muziek: soms klassiek, soms wat lich-
ter.  
Kom eens naar een repetitie, proef de sfeer en zing mee. Tot 
de vakantie kun je het vrijblijvend en gratis uitproberen! De re-
petities zijn woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de biblio-
theek achter het Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), Loes de 
Gier (020-4033191), Wim Drijver (020-403 1201). Of mail 
naar zingen@broekerkoor.nl. Website: broekerkoor.nl 

Inzameling voor de voedselbank 
Zaterdag 14 september 2019 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. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek,k  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 van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 
 

8- weekse MBSR Mindfulness training 
Vanaf dinsdag 17 september start in Het Broeker Huis te Broek 
in Waterland de 8- weekse Mindfulness Based Stress Reduc-
tion training. In deze training leer je hoe je  bewust kan zijn van 
het huidige moment. In de drukke gehaaste levens van tegen-
woordig schiet dat er namelijk vaak bij in, met stress, vermoeid-
heid en andere fysieke en mentale klachten als gevolg. Aan de 
hand van verschillende (meditatie)oefeningen leer je de aan-
dacht terug te brengen naar de ervaring van dit moment.  
Voor: Iedereen tussen de 30 en 67 jaar die behoefte heeft aan 
praktische handvatten om door het leven te navigeren. 
Data: 17 september t/m 19 november 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur  
Kosten: €350,-, incl. werkmap, audiobestanden voor thuisbe-
oefening en ondersteuning via mail tijdens de trainingsperiode. 
Plaats: Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 
Ervaring met meditatie is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: 06-23909299 of mail 
info@evakam.com 
Voorafgaand aan de training maak ik met iedere deelnemer 
een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. 
Graag tot ziens! Eva Kam 
 
 

Broekermarkt op 10 augustus 
Heeft u altijd al eens op onze gezellige markt willen staan tij-
dens de Broeker feestweek? 
Dat kan! stuur een mail naar Broekermarkt@ziggo.nl en wij 
maken een plaats voor u vrij. De afmetingen van de kraam 
zijn 3 x 1.20m. 
Aan alle enthousiaste Broekers, 
De feestweek is weer in aantocht, velen van jullie zijn al bezig 
met de voorbereidingen om met vrienden/familie een super-
team te organiseren. Voor anderen zal het misschien de eer-
ste keer zijn dat zij met een team meedoen. Het inschrijffor-
mulier is af te halen bij Eetwinkel Jesse of te downloaden van 
onze site www.debroekergemeenschap.nl 
 
 

Kerk Zuiderwoude elke dag open 
T/m zondag 25 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 of om zomaar even binnen te lopen.  
Voorin de kerk is de mogelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sok-
ken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het on-
derhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische in-
formatie. 
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie 
georganiseerd door Cultuur in de Kerk – CatharinaStichting 
Zuiderwoude.  t/m 31 juli exposeert Wendy Veerbeek met 
acryl en olieverf schilderijen, met als thema IJsselmeer en 
Waterland.   
U bent van harte welkom om een kijkje nemen! 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 
 

Schrijfcursus Levensverhaal 
Waar? In de Regentessenkamer van Het Broeker Huis in 
Broek in Waterland 
Wanneer? De 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 14-
16u 
Start? Op dinsdag 3 september 
Voor wie? Mensen met en zonder schrijfervaring 
Door wie? Anita Moerman 
Kosten? 160 euro voor 8 lessen 
Aanmelding? Per telefoon: 0299 – 406066. Of per e-mail: 
anna.moerman@hotmail.com 


