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AGENDA 
2sep Open Huis bij Accordeonvereniging  Asaneo 
4sep Vergadering Dorpsraad 
5sep OUD PAPIER Soos Noord 
8sep de 30 van Amsterdam Noord 
12sep OUD PAPIER Soos Zuid 
14sep Kinderfestival – diverse kerken 
14sep Inzameling voedselbank Broekerkerk 
14sep OUD PAPIER Havenrakkers 
1okt Workshop Enneagram 
 

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 
 

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 
robertentessa@yahoo.co.uk en Pieter Roozenboom pie-
ter@roozenboom.com.   
 

Workshop Enneagram 
Op dinsdagavond 1 oktober 2019. Het Enneagram is een 
persoonlijkheidsmodel dat 9 menstypes onderscheidt. Je 
Enneagramtype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de 
realiteit kijkt. Ieder mens heeft 1 preferente bril. Na een korte 
introductie over het model worden de 9 types op een interac-
tieve manier behandeld. Aanvang: 19.30 uur (koffie/thee 
vanaf 19.00), einde ca 22.00 uur. Locatie: De draai 33 in 
Broek in Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te 
voldoen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bou-
ter.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 ondersteund door het bestuur van de Stich-
ting. Je bent ca. 3 uur per week met het wijksteunpunt bezig. 
Deels vanaf locatie en deels vanuit huis. Een vrijwilligersver-
goeding 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 

Poweryoga en YIN-yoga in het Broekerhuis 
Vanaf donderdag 29 augustus is er weer yoga in het Broeker-
huis. De lessen zullen gegeven worden door Sylvia Welsing-
Schaefer, arts en yogadocent. Ze is sinds 2013 docent binnen 
de yoga Teacher Training van Johan Noorloos en tevens be-
trokken bij de yoga-opleiding binnen defensie. De lessen zijn 
los te volgen, geen verplichting middels een abonnement of 
10-rittenkaart. Ervaring is niet vereist en je hoeft niet lenig te 
zijn. Poweryoga 19:45-20:45 (een actieve les met aandacht 
voor adem, kracht en focus) en YIN-yoga 21:00-22:00 (een 
rustige les waarin houdingen langer vast gehouden worden 
met aandacht op adem en ontspanning). Voor informatie: syl-
schaefer@hotmail.com 

 
Open Huis bij Accordeonvereniging  Asaneo 

Een nieuw (accordeon-)seizoen geeft Asaneo weer  de moge-
lijkheid om lesplaatsen op te vullen. Asaneo doet, tijdens de 
Open Dagen, haar deuren open voor informatie over accor-
deon les, samenspel en de concertactiviteiten  en nieuwe acti-
viteiten. voor het seizoen 2019-2020. Geïnteresseerde accor-
deonisten zijn welkom op maandag 2 september in de Draai 
33, Broek in Waterland van 16:30-20:00 uur, en op woensdag 
4 september in de Twiskeschool, Pandorinastraat 7a, van 
17:30-22:15 uur. 
Meer informatie is te verkrijgen via info@asaneo.nl, telefone-
ren met Marian van Vloten (036-5343603).Op de website 
www.asaneo.nl is informatie te verkrijgen over alles wat 
Asaneo doet en wilt gaan doen. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 13 september 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 
 
 
 
 
 
 



 
 

Werk van Broeker kunstenaars in de kerk 
Vanaf maandag 26 augustus t/m september exposeren twee 
kunstenaars uit ons dorp hun werk: schilder Anja Teunisse en 
fotograaf Peggy Saffrie.  
Peggy Saffrie vertelt verhalen met fotografische beelden, die 
vaak geplaatst zijn in de natuur. Ze maakt veel gebruik van 
symboliek. De Volgermeerpolder is één van haar favoriete 
openluchtstudio's. 
Anja Teunisse leeft een deel van het jaar in de Pyreneeën en 
wordt sterk geïnspireerd door de vormen, lijnen en kleuren, 
licht en ruimte van het berglandschap. Ze schildert met verf of 
natuurlijke pigmenten. 
De Broeker Kerk is een ontmoetingsplek voor iedereen. Be-
halve voor de expositie kun je er ook terecht voor een moment 
van rust, voor de tafel met tweedehands boeken of voor verse 
koffie en thee, patisserie en drankjes. 
Openingstijden van de kerk: zondag/maandag 13.00 tot 16.00 
uur; overige dagen 10.00 tot 16.00 uur. 
                 

Yoga voor kinderen 
Op 7 september rollen we de yogamatjes weer uit op de Hel-
lingweg 8-10 te Broek. Jullie kinderen zijn dan van harte wel-
kom om yoga te beoefenen, te ontspannen, naar binnen te ke-
ren, diep na te denken, lekker te tekenen, en gezellig een kop 
thee te drinken na afloop. Er zijn 4 groepen: 

• van 18.00 tot 19.15 uur: yoga (8+) 
• van 16.30 tot 17.45 uur: yoga en filosofie (10+) 
• van 19.15 tot 20.30 uur: yoga en meditatie (8+) 
• van 15.30 tot 16.30 uur: cursus intuitief tekenen (6+) 

Inschrijven kan tot 24 augustus via www.despiritueleschool.nl. 
Twijfel je over de te volgen cursus, neem dan gerust contact 
met me op (Angela: 06-51616234). 
 

30 van Amsterdam Noord 
Op 8 September a.s. organiseert AV ATOS voor de 18e keer 
de 30 van Amsterdam Noord. Ook dit jaar gaan wij weer door 
uw mooie dorp, Broek in Waterland. Het parcours van de 
30km is in uw dorp niet veranderd. De deelnemers komen 
vanaf de Burgermeester Peereboom weg en gaan dan 
rechtsaf  Molengouw – Linksaf  Langebrug - rechtdoor Wa-
gengouw - rechtsaf Hellingweg - linksaf Eilandweg - linksaf 
Middenweg – linksaf bij Fa Evenboer richting  Volgermeerpol-
der en dan rechtsaf het fietspad van de Broekergouw op. 
Op de parkeerplaats van de Volgermeerpolder en bij het begin 
van het Broekergouw fietspad willen wij een verzorgingspost 
plaatsen.  
Na afloop ruimen wij natuurlijk alles op.  
Het parcours van de 30km: http://www.afstandmeten.nl/in-
dex.php?id=1897113 en de 21km: http://www.afstandme-
ten.nl/index.php?id=1862951  
Tijdschema (bij benadering): 
12:10 1e deelnemer aan het begin van de Molengouw 
13:40 Laatste deelnemer loopt het fietspad Broekergouw op. 
 

Ehbo leren met behulp van e-learning 
Nu in Broek een ehbo cursus. Je kunt de theorie thuis, in je 
eigen tempo, bestuderen. Wel kun je vragen stellen aan onze 
instructeur. Heb je de theorie af dan volgen 4 praktijklessen in 
een groep van ongeveer 10 personen gegeven door gecertifi-
ceerde kaderinstructeurs. Daarna kun je bij ons deelnemen 
aan het examen.  
De kosten voor deze manier van opleiden zijn €160,00. De 
kosten worden door de (meeste) ziektekostenverzekeringen 
(voor een groot deel) vergoed. 
De praktijklessen op zaterdag 14,21,28 september en 5 okto-
ber 2019. Het examen is op zaterdag 12 oktober 2019. 
Aanmelden, inschrijfformulieren en informatie bij: 
Paul Cohen Galggouw 8  telefoon : 06-40327923        
email; paulambu112@kpnplanet.nl 
 

Kinderfestival 
Op zaterdag 14 september a.s. van 15:00 tot 17:00 uur orga-
niseren de kerken van Watergang, Ilpendam, Zuiderwoude, 
Uitdam, Broek in Waterland, Monnickendam, Marken, Zunder-
dorp, Ransdorp en Holysloot een kinderfestival voor alle kin-
deren van Waterland. In en bij het Jeugdgebouw van Zunder-
dorp, Achterlaan. Dit kinderfestival wordt voor de eerste keer 
georganiseerd en heeft als doel de start van het nieuwe ker-
kelijk jaar feestelijk in te luiden onder het motto “kerk zijn voor 
de hele omgeving”. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd 
kunnen komen met hun ouders en grootouders.  Kinderen  
 

 
 
kunnen genieten van een theatervoorstelling, knutselen, ge-
schminkt worden, ponyrijden, meedoen met verschillende kin-
derspelletjes en lekker springen op verschillende springkus-
sens. Ook zijn er heerlijke pannenkoeken en poffertjes. Voor 
de (groot)ouders is er een terras met een hapje en een 
drankje. Voor meer info: dekerkenvierenfeest@gmail.com 
 
                  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 

 
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 
 

De Kunstclub is weer begonnen 
Elke donderdagmiddag na school leven kinderen zich in de 
kunstclub uit met klei en gips, houtskool en verf en leren tech-
nieken zoals portrettekenen en linoleumsnede. Ze verplaatsen 
zich in verschillende kunstenaars als Giotto, Ar-
cimboldo, Ghiberti, Hundertwasser, Mondriaan, Escher en 
zelfs Kiefer of Keith Haring. Of gaan de wei in om de koeien 
en het landschap te tekenen. Twee uur les inclusief materiaal, 
koek en limo: 140 euro voor 10 lessen, een broertje of zusje 
110 euro per 10 lessen. Voor meer info kijk op www.atelierju-
dithdubois.nl Tot ziens! Judith 
 
 
 
 


