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AGENDA 

19mrt OUD PAPIER Soos Noord 
21mrt Amstelveens Symfonie Orkest Grote Kerk M’dam 
26mrt OUD PAPIER Soos Zuid 
29mrt Vogelpresentatie voor kinderen in Broekerkerk 
1apr jaarvergadering Dorpsraad 
2apr boekpresentatie Broekerkerk 
3apr OUD PAPIER Soos Noord 
4apr Inzameling voedselbank 
24apr Bingo Fanfare Zuiderwoude 
27apr Koningsdag Kerkplein 
1t/m5mei MEIWEEK 2020 
 

De Dorpsraad 
Vergaderdata Dorpsraad in 2020: 1 april Jaarvergadering; 6 
mei; 3 juni; 1 juli; 2 september; 7 oktober; 4 november en 2 
december, aanvangstijd 20 uur 
 
Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Broek in Water-
land 
Woensdag 1 april 20.00-22.00 uur Broekerhuis/Tuinzaal 
Thema: Lokale democratie in Broek (met medewerking van 
Frank Speel, Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
Evenals vorig jaar combineert de Dorpsraad Broek in Water-
land haar Jaarvergadering met een inhoudelijk thema. De 
avond staat opnieuw in het teken van democratische vernieu-
wing. Daar maken we ons als Dorpsraad al jaren sterk voor, 
onder meer via de Onderdoorgang van de N247 door Broek.  
In onze gemeente konden alle inwoners het afgelopen jaar ac-
tief meedenken over een eventuele fusie met andere gemeen-
ten. In onze gemeenteraad blijkt recent een meerderheid voor 
een zelfstandige gemeente. De Dorpsraad heeft deze discus-
sie als enorme kans gezien voor daadwerkelijke democrati-
sche vernieuwing, en we hopen dat de lokale politiek dit ook 
verder oppikt. De VNG is naast het ministerie van BZK is zeer 
actief op het versterken van de lokale democratie. Onze gast-
spreker Frank Speel is programma manager Lokale democra-
tie en adviseur  bij de VNG. Hij komt vertellen over burgerpar-
ticipatie in brede zin en geeft daarvan enkele mooie voorbeel-
den. Er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen en met 
elkaar in gesprek te gaan.  
U bent van harte welkom! 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Steun de Broeker Kerk en kom op 9 februari naar het  
 
 

DRAAI33 

In navolging op het advies van de regering zullen er voorlo-
pig geen ouderenactiviteiten plaats vinden in Draai 33. Voor 
de overige activiteiten vragen wij u contact te houden met 
de organisatie van deze activiteiten voor de actuele stand 
van zaken. Draai33 biedt aan maximaal 45 personen plaats 
en blijft hiermee onder het maximaal aangegeven aantal 
van 100 personen. 

Bestuur Draai33 
 

St. Dienstverlening Ouderen 
Wij willen hiermede bekend maken dat ook wij onze activitei-
ten in de maand maart zullen stop zetten; dus ook geen sa-
men eten op 24 maart a.s.. 
 
Rommelmarkt Broekerkerk op 28 maart a.s. gaat niet door 
In verband met de maatregelen die momenteel landelijk geno-
men zijn/worden rond het Corona virus is besloten om de rom-
melmarkt van 28 maart a.s. in de Broeker Kerk niet door te la-
ten gaan. Dat betekent natuurlijk ook dat er op 21 maart geen 
spullen worden opgehaald.  
Wij volgen hiermee het advies van de regering op die advi-
seert om evenementen waarbij een groot aantal mensen be-
trokken is, in ieder 
geval tot eind maart geen doorgang te laten vinden. 
Rommelmarkt-gilde 
 

Inschrijving De Havenrakkers 
Alle kinderen die in het schooljaar 2020/2021 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2016 en 1 juni 2017) kunnen ingeschre-
ven worden aan OBS De Havenrakkers 
U wordt vriendelijk verzocht om dit  vóór 1 april 2020 te ko-
men doen. Voor een afspraak kunt u mailen naar 
directie@obsdehavenrakkers.nl of bellen naar 
De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 
 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 27 maart 2020. 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 
 
 
 
 
 
 

                                     
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 mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
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Niels Tessel PERSONAL TRAINING 

Zoek je naar meer houvast en regelmaat met training? 
Laten we een persoonlijk plan maken om je algemene fitheid, 
flexibiliteit en kracht omhoog te halen. Dit kan in DUO of 1op1 
in een Private studio. Interesse? 
Maak een vrijblijvend intakegesprek, de koffie staat klaar! 
Mail: info@ntesselpt.nl 
06 27 22 54 19 Broek in Waterland – Cornelis Roelestraat 
34CB 
 
   Walking voetbal 
Dinsdags van 10 tot 11 uur is er walking voetbal bij SDOB 
daarna drinken we koffie of thee in de kantine  
Ben je 60 plus man of vrouw met of zonder voetbal ervaring 
en vind het leuk om sportief bezig te zijn kom eens langs  
Voor meer info bel jacques steur 0204033202 of 0611462176 
 

Voor de senior 
Beste senior, kom op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
gezellig meedoen bij De Draai 33. De SRVverzorgt op de 1e 
vrijdag van de maand koersbal, 2e vrijdag sjoelen, 3e vrijdag 
klaverjassen/rummikub en de 4e vrijdag een bingo. De bij-
drage per keer € 2,00 incl koffie en thee. Wij zien u graag ko-
men. Bestuur RSV 

                                  Zin in zingen? 
Zingen in een koor is geweldig: het maakt je vrolijk en ont-
spannen, je beleeft samen de muziek. Met of zonder ervaring, 
iedereen is welkom bij het Gemengd Koor Broek in Waterland, 
ook als je geen noten kunt lezen. We zingen afwisse-
lende muziek. De repetities zijn iedere woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek achter het Broeker Huis. 
Iedereen is altijd welkom om het eens te proberen. Dus kom 
langs, proef de sfeer en zing mee! Vooral mannen worden 
met open armen ontvangen. Informatie: 
Ruud Jacobs (0299-201742) of Willem de Vries (020-
4033064). Je kunt ook mailen naar zingen@broekerkoor.nl. Of 
neem eens een kijkje op onze website: www.broekerkoor.nl. 

Massage aan huis 
Wil je een diepe ontspanning van jouw lijf én geest ervaren? 
Tijd voor jou, waarin je even helemaal niets hoeft? Gun jezelf 
een massagemoment en geniet van de helende werking van 
een holistische of wellness behandeling waardoor je volledig 
tot jezelf komt. Na de succesvolle herstart van mijn praktijk, 
geef ik jou, om er kennis mee te maken, een aantrekkelijke in-
troductiekorting cadeau op een holistische, wellness of aroma 
massage. Bel / app 06 41 84 89 83 of stuur een mail naar 
sian@roots-wings.nl 
 
           Ouderen Vakantie Club Broek in Waterland 
Er is door de Ouderen Vakantie Club een 8 daagse reis gere-
serveerd. Dit jaar gaan we naar De ORINGER MARKE in 
Odoorn Drenthe van vrijdag 7 t/m 14 augustus 2020. Lijkt het 
u, bel dan naar een van de onderstaande telefoonnummers.  
Vriendelijke groet, De Ouderen Vakantie Club. 
Jannie de Boer, telnr. 020-4031598 of Corrie de Vos, telnr. 
020-4360659 
 

Oproepen van SDOB 
Heeft u tijd over en bent u een beetje handig, zonder meteen 
een technisch expert te zijn? Vindt u het leuk om met een ge-
zellige groep gepensioneerden buiten onderhoudsklussen te 
doen bij SDOB? Op maandagochtend, met na afloop koffie, 
taart en sterke verhalen? Dan is de onderhoudscommissie 
van SDOB vast iets voor u! Meer weten? Mail of bel dan naar 
Ans Evenboer: bestuur@sdob.nl of 4031495. 
Bent u gastvrij en houdt u van gezelligheid en een beetje 
drukte? Bij SDOB kunnen wij op zaterdag een enthousiaste 
kantinemedewerker (M/V) gebruiken, vooral tijdens de jeugd-
wedstrijden in de ochtend en aan het begin van de middag. 
Het werk is niet moeilijk, maar soms is het even druk. Voetbal-
kennis is niet nodig, ervaring ook niet, wij zorgen voor instruc-
tie. Als dit u wat lijkt, neem dan contact op met Ans Even-
boer: bestuur@sdob.nl of 4031495. 
 

Expositie STRONG BLEND 
Zondag 22 maart 2020 tussen 12 en 18uur 
Locatie: Hellingweg 10 Broek in Waterland 
Nieuw werk van Hanneke van Gent met schilderijen, fotografie 
en gedichten. www.hannekevangent.nl 
 

 
                           Sparta gaat dansen 
Dansles voor meisjes en jongens vanaf 5 jaar. 
Een mix van moderne dans en streetdance met een vleugje 
Latin. De danslessen worden verzorgd door dansinstructrice 
Ruanita Santos. Zij heeft ruime ervaring met ballet, jazz, 
salsa, tango, flamenco, hiphop en de Braziliaanse dans Zouk. 
Kom langs voor een proefles! De eerste les is woensdag 26 
februari van 14:00-15:00 en vanaf dan elke week, behalve in 
de vakanties. 
 
                          ZOA collectanten gezocht 
Van 23 t/m 28 maart is de nationale ZOA-collecteweek.  
Voor Broek zijn we nog op zoek naar collectanten. Door je in 
te zetten tijdens de collecteweek kun je heel concreet iets be-
tekenen voor mensen in nood. 
Help je mee? Meld je aan bij Hulda Hoogendoorn (06-
36094411 of huldaschot@hotmail.com) 
 

Bingo Fanfare Zuiderwoude uitgesteld 
Het zal niemand ontgaan zijn, het Corona virus grijpt om zich 
heen en er worden ingrijpende maatregelen genomen.  
Ook wij hebben besloten om de geplande Bingo op 27 
maart  van de Fanfare Zuiderwoude niet door te laten gaan. 
De gezondheid heeft prioriteit. We hebben de Bingo verplaatst 
naar 24 april 2020 20.00 uur Dorpshuis Zuiderwoude. 

 
Vrijwilligersdag Volgermeer 21 maart 2020 

Op zaterdag 21 maart 2020 organiseert het Burgerkomitee sa-
men met de Beheergroep Volgermeer voor de zestiende keer 
de vrijwilligersdag Volgermeer. Maak de nieuwe natuur van 
dichtbij mee op de Volgermeer. Er is een gevarieerd pro-
gramma 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 Wa-
terland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor de organi-
satie is het belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft. Aanmel-
den graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl.  
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volger-
meer.nl  
 

Inzameling voor de voedselbank 
Zaterdag 04 april 2020 in de kerk van Broek in Waterland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom., bijvoor-
beeld pasta, rijst, de bijbehorende sauzen, blikken vlees of 
vis, potten groente., soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  
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. 

 
Zondag 29 maart: Vogelpresentatie èn excursie voor alle 

vogelgappies van 5-7 jaar in De Broeker Kerk 
Zondagmiddag 29 maart zullen alle vogelgappies in hogere 
lentevogel-sferen komen. Een presentatie over verliefde vo-
gels, nestjes en eieren, jonge vogeltjes en het gevaar van de 
tuinrovers. En daarna eropuit naar verschillende natuurloca-
ties in de buurt van de kerk. Vogelgidsen en verrekijkers mee. 
Meerdere gidsen staan klaar om met de vogelgappies mee te 
kijken en uitleg te geven over de lente vogels. Rond 15:00u 
zijn we weer terug in de Broeker Kerk en is er tijd voor een 
drankje en om na te praten over al die vogels die de vo-
gelgappies gezien hebben. 
Een actieve, leerzame en leuke middag met Maurik Ankersmit 
en Jaap Vermeiden. Zondag 29 maart 13.00 -+/-15.30 uur: 
Kaarten à €5 verkrijgbaar via www.broekerkerk.nl 

 
Donderdag 2 april: Boekpresentatie Hongerklop van Hille 

en Henk Steenhuis 
De eetstoornis van de 15-jarige Hille Steenhuis leidde zo vaak 
tot ruzie met haar vader Henk, dat hij voorstelde elkaar voort-
aan te mailen. Hun gesprekken zijn opgetekend in hun boek 
Hongerklop, een eerlijk verslag over wederzijds begrip en on-
begrip. Aan de hand van fragmenten vertellen Hille en Henk 
over de thema’s uit het boek en gaan zij hierover in gesprek 
met het publiek. Donderdag 2 april om 20.00 uur (zaal open 
19.30 uur): Kaarten à €5 verkrijgbaar via www.broekerkerk.nl 
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