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AGENDA 
Omdat vanwege de maatregelen in het kader van de in-
perking van het coronavirus de meeste geplande activitei-
ten niet door gaan, is de agenda leeg gelaten. 
 
 

Dorpsraad 
In het kader van het corona-virus heeft de Dorpsraad besloten 
haar Jaarvergadering van 1 april 2020 niet door te laten gaan. 
Zodra de situatie duidelijker wordt, zullen wij een nieuwe da-
tum vaststellen. Wij rekenen op Uw begrip. 
 
 

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 
 
 

De inzameling voor de voedselbank op zaterdag 04 mei   
2020 gaat niet door i.v.m. Corona maatregelen 

Wilt u de voedselbank wel ondersteunen 
met een financiële bijdrage? Dat kan op de rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 
 

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 
 
 

De huis aan huis collecte t.b.v. "Fonds Gehandicapten-
sport" in de week van 29 maart tot en met 4 april gaat he-

laas niet door i.v.m. de COVID-19 uitbraak 
Geheel begrijpelijk natuurlijk in deze bizarre tijden. 
Ik zou zelf ook een wijk lopen in Broek in Waterland, iets wat 
ik nu wil omzetten in een digitale collecte door heel Broek. Om 
het fonds gehandicaptensport toch te kunnen helpen heb ik 
via het fonds een digitale collectebus aangemaakt; te bereiken 
via https://gehandicaptensport.digicollect.nl/leo-blakborn Het 
zou fijn zijn als u voor dit jaar toch uw donatie zou willen doen 
zodat dankzij uw bijdrage Fonds Gehandicaptensport zich kan 
blijven inzetten om sport voor iedereen met een handicap van-
zelfsprekend te maken. Bij voorbaat dank, Leo Blakborn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DRAAI33 
In navolging op het advies van de regering zullen er voorlopig 
geen ouderenactiviteiten plaats vinden in Draai 33. Voor de 
overige activiteiten vragen wij u contact te houden met de or-
ganisatie van deze activiteiten voor de actuele stand van za-
ken. Draai33 biedt aan maximaal 45 personen plaats en blijft 
hiermee onder het maximaal aangegeven aantal van 100 per-
sonen. 
Bestuur Draai33 
 
 
           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. 
 
 

Nieuwe redacteur Broeker Gemeenschap 
Na de afgelopen jaren met veel plezier de kopij van de Broe-
ker Gemeenschap te hebben gemaakt samen met collega re-
dacteur Elvyre Smits, heb ik besloten het ‘stokje’ door te ge-
ven. 
 
N.a.v. de oproep voor een nieuwe redacteur zijn we blij ver-
rast met de aanmeldingen. Dank jullie wel! We zijn inmiddels 
voorzien en de nieuwe redacteur is Winifred Middelaar gewor-
den. Winifred, succes!  
Elvyre, veel dank voor de fijne samenwerking. 
Sara den Hartog 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 10 april 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 
 
 
 
 
 
 


