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AGENDA 
19sep OUD PAPIER SOOS Noord 
24sepSamen eten 55+ 
25sep Muizen in de bieb 
25sep Pax Christi lezing Monnickendam 
26sep OUD PAPIER SOOS Zuid 
27sep Wandeling Gluren bij de Buren 
1okt Workshop Enneagram 
2okt Vergadering Dorpsraad 
3okt OUD PAPIER SOOS Noord 
5okt Brandweerrally Kazerne Broek in Waterland 
10okt OUD PAPIER SOOS Zuid 
11okt Ouderendag 
12okt OUD PAPIER Havenrakkers 
12okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
13okt Amstelveens Symfonie Orkest in Broekerkerk 
17okt OUD PAPIER SOOS Noord 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 2 okt; 6 november en 4 decem-
ber  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 
 

Samen eten 55+ 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen op elke 4e dinsdag 
van de maand; dus dinsdag 24 september. 
De volgende data zijn 22 oktober en 26 november (de datum 
voor december zal nog worden bekend gemaakt worden 
(i.v.m. kerstavond). 
Opgeven voor vrijdag daaraan voorafgaand (nu dus 20 sep-
tember) bij Lies Dobber tel.403 1513 of l.dobber@planet.nl 
Kosten € 10,- p.p. Het Broeker Huis gaat 17.30 uur open. 
 

Gevonden 
Gevonden in speeltuintje bij de Buitenweeren: een fietsje 
merk Batavus, soort Snake. 
Bij tennisbaan:armbandje met dolfijntjes. 
Op halen: Nieuwland 9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
 

 
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 

 
Werk van Broeker kunstenaars in de kerk 

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. 
                 

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 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 27 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 
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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.  
 

Brandweerrally 5 oktober 
Bezoek de brandweerkazerne van Broek op 5 oktober 
Op 5 oktober organiseert de brandweervereniging Zaanstreek 
Waterland een brandweer rally. 
Tijdens deze rally strijden diverse brandweerposten uit de re-
gio tegen elkaar door het spelen van brandweerspelen. 
Broek in Waterland is 5 oktober ook een actieplaats. 
Wij willen onze dorpsgenoten uitnodigen om op 5 oktober een 
kijkje te komen nemen. 
Daarom staan vanaf 9:00 de deuren van de kazerne op de Ei-
landweg open om zelf te aanschouwen hoe de ploegen tegen 
elkaar strijden. 
Tot 15:30 heeft u de kans om ook even een kijkje te nemen in 
de brandweerauto's die er die dag voorbij komen. 
 

Ouderendag 2019 
De ouderendag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 oktober,  
opnieuw in De Rijper Eilanden. 
Vertrek 15.30 uur - terug om ca, 20.00 uur 
De kosten bedragen € 25,-- per persoon. U kunt in de bus be-
talen. 
S.v.p. aanmelden voor 1 oktober a.s. (vol is vol) bij: 
Rina van Rooij - 020403 1392 
Simonet Utrera - 020403 1696 (tussen 14.30 en 16.30 uur, 
aanmelden op 18 september is helaas niet mogelijk.) 
 

Concert Amstelveens Symfonie Orkest 
zo 13 oktober 2019  15:00 uur  --  Broekerkerk, Broek in 
Waterland met concertpianiste Hisako Hirata. 
Programma: 
Borodin: In de Steppen van Centraal-Azië 
Rachmaninov: Pianoconcert Nº2   Solist: Hisako Hirata    
Tsjaikovski: Symfonie Nº1:   deel 2 Andante cantabile & 3 
Scherzo 
Ljadov: 8 Russische volksliederen 
 
Wat is er in de bieb gebeurd???  .....MUIZENPLAAG??? 
Oh jee, het is helemaal mis in de bibliotheek in Broek in 
Waterland. In de vakantie hebben de muizen de bieb 
overgenomen. De muizen denken nu dat ze de baas zijn in de 
bieb. Wil je mee komen helpen om ze te zoeken?? 
Kom dan bij ons langs. Je kunt dan ook een kleurplaat 
ophalen. We hangen je kleurplaat of tekening graag in de bieb 
op. Of misschien wil je een rijmpje of liedje over een muis 
schrijven, dan hangen we dat op en kunnen de muizen dat 
aan hun kinderen voorlezen 's avonds. En op woensdag 25 
september om 16.15 is het helemaal feest, dan gaan we 
muizen versieren, beplakken, kleuren en knippen. Tot gauw in 
de bieb 

 
Alles auf Deutsch 

Was für ein toller Sommer, es scheint wärmer und wärmer zu 
werden, vielleicht gibt es noch keinen Herbst im Oktober, aber 
wir starten wie gehabt im letzten Quartal dieses Jahres mit der 
deutschen Konversation:  Start Dienstag 1 Oktober, ab 
10.30 Uhr, in  De Draai 33, alle zwei Wochen  bis  Anfang 
Dezember. Auch besteht inzwischen die Möglichkeit abends 
die Deutschkenntnisse zu erweitern. Unser Programm 
umfasst Themen, die uns interessieren auf sozialem, 
kulturellem oder politischem Gebiet ! 
Bij voldoende animo ook een cursus voor beginners of 
individuele lessen , neem een proefles. 
info: Gabi Both  4033803 / 0636348793 
simon.gabi4@kpnmail.nl  

 
Vrijwilligersdag Volgermeer 12 oktober 2019 

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert het Burgerkomitee 
samen met de Beheergroep Volgermeer alweer de vijftiende  
 
 
 

 
vrijwilligersdag Volgermeer. Dit is de kans om de Volgermeer 
beter te leren kennen. Er is een interessant programma voor 
jong en oud waarbij iedereen de handen uit de mouwen kan 
steken. De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. Verzamelen 
op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in 
Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. Aanmelden 
graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: 
www.volgermeer.nl  
 

Sparta gaat verder! 
Sportvereniging Sparta heeft een nieuw bestuur! Er zijn een 
aantal enthousiaste ouders als nieuwe bestuursleden 
toegetreden, waardoor de vereniging weer naar de toekomst 
kan kijken!  
Wij zijn dan ook blij te melden dat de lessen weer zijn gestart. 
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. Voor de selectiemeiden is er een samenwerking 
opgestart met gymvereniging Brinio uit Monnickendam om 
gezamenlijk te trainen. Maar ook voor de volwassenen bieden 
wij een leuke activiteit. Elke  dinsdagavond kunnen dames 
zich in het zweet werken tijdens conditie en 
krachtoefeningen.  
Interesse om een keer mee te doen? Kijk voor actuele tijden 
van de trainingen op www.spartabroekinwaterland.nl of meld 
je direct aan voor een gratis proeftraining via 
info@spartabroekinwaterland.nl. 
 

Wandeling Gluren bij de Buren 
Onder het motto: 'Gluren bij de Buren' wordt op vrijdag 27 
september a.s. tussen 10.00 en 12.15 uur in Monnickendam 
een wandeling georganiseerd. 
U kunt zich opgeven bij De Bolder t/m 25 september via 0299 
650560. 
Vertrek vanaf De Bolder, 't Spil 1. 
 

Collecte KWF 
De collecte van de Kankerbestrijding heeft € 3.211,83 
opgebracht, t.w.: Broek in Waterland        € 2.739,61 

  Zuiderwoude                 €    202,86 
  Uitdam                          €    269,36 

 
Aangeboden 

Toom van 3 hennen en 1 haan voor een liefhebber. 
Opgegroeid in Waterland op biologisch voer en in een grote 
tuin. Ze slapen bij mij in de appelboom. Niet voor in de pan. 
Info: ineke 06-47134809 
 

Broekerhavenkoor 
Wie zou op woensdagmiddag het Broekerhavenkoor bij het 
instuderen op de piano willen begeleiden ? 
Door omstandigheden is onze huidige begeleidster niet meer 
in staat deze taak op zich te nemen. 
Het Broekerhavenkoor begint weer op 2 oktober en repeteert 
in de Draai 33.Het is een gezellig groepje dames.Ze zingen 
Enthousiast en goed o.l.v. Ans Sluiters.Wij zouden er zeer 
mee geholpen zijn, als iemand deze taak op zich zou willen 
nemen. Inlichtingen bij Ans Sluiters ,tel. 0299687456. 
 

Kern met Pit 
Bewonersgroepen met ideeën voor hun buurt of wijk (bijv. 
buurtmusical, moestuin, basketbalveld etc.) kunnen zich voor 
ondersteuning aanmelden bij www.kernmetpit.nl, tot en met 31 
oktober, of contact opnemen met KNHM foundation via 026-
4455146. 
 

Eerste Monnickendamse Pax Christi lezing 
Door Mr. Hans Abma, over de juridisering van de 
samenleving. 
Woensdag 25 september 2019 De Doopsgezinde Vermaning  
Weezenland 15 1141 BN  Monnickendam.  Aanvang 20.30 uur 
Deur open vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de 
uitgang.     
 

Film in de Bolder 
Donderdag 26 september. De Bolder, ‘t Spil 1. 
Monnickendam. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, 
collectebus bij uitgang. 
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