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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. 
 
Er wordt voorlopig geen oud papier opgehaald. Op het 
Kebo-terrein staat een container waar u zelf papier heen 
kunt brengen. 
 
Het kan gebeuren dat De Broekergemeenschap iets onre-
gelmatiger uitkomt dan u gewend bent, dit heeft uiteraard 
te maken met het uitblijven van activiteiten en dus van ko-
pij door het coronavirus. 
 

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. 
 

Opbrengst collecte 2020 Amnesty International 
De collecte voor Amnesty International in Broek in Waterland 
zou dit jaar van 9 tm 14  maart worden gehouden. Op donder-
dagavond 12 maart bereikte ons echter het bericht dat de col-
lecte moest worden stopgezet ivm. de corona crisis en maat-
regelen. Gelukkig hadden de meeste collectanten in Broek 
hun rondes toen al gelopen, waardoor de opbrengst alsnog 
boven verwachting was: In Broek werd € 1.424,36 opgehaald, 
dat is inclusief de opbrengst via de QR code scans. De collec-
tanten worden enorm bedankt voor hun inzet en natuurlijk 
danken wij de gulle gevers hartelijk voor hun bijdragen! Sa-
men strijden we tegen mensenrechtenschendingen en on-
recht! 
Willem de Vries, collectecoördinator, tel: 0653-160229 / 020-
4033064,  e-mail: wdevries.willem@gmail.com 
 

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 
 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze gekke tijd willen wij toch graag weten hoeveel nieuwe 
kleuters wij in het schooljaar 2020-2021 kunnen verwachten 
op onze school. Zo kunnen wij een gedegen inschatting ma-
ken en onze formatie daarop afstammen. Wij begrijpen dat u 
graag eerst een gesprek met de directeur wilt voor u uw kind 
in zal schrijven. Toch vragen wij u om, als u voornemens bent 
uw kind naar onze school te laten gaan, dit wel te laten weten.  
Een gesprek kan dan altijd nog plaatsvinden als dat weer mo-
gelijk is. 
Wilt u ons alstublieft voor 1 mei laten weten als u voornemens 
bent uw kind bij ons op school in te schrijven?? 
Voor meer informatie kunt u mailen naar directie@obsdeha-
venrakkers.nl  
of bellen naar De Havenrakkers – Peter Bakker - tel: 4031847 
 
 Jong en oud(ers) bewegen online met Team Sportservice  
Team Sportservice brengt jong en oud in beweging. Ook digi-
taal! Nu het niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten, 
hebben de vakleerkrachten en buurtsportcoaches beweeg-
challenges ontwikkeld die online te volgen zijn. Via het 
YouTube kanaal van Team Sportservice Zaanstreek-Water-
land kun je direct aan de slag.  
Alternatief beweegprogramma  
Nu alle beweegactiviteiten van Team Sportservice vanwege 
de maatregelen tegen het COVID-19 virus zijn afgelast, bete-
kent het dat zij het reguliere aanbod moeten aanpassen. Rosa 
Schouten, buurtsportcoach: ‘Omdat het juist nu van het groot-
ste belang is dat men zo gezond mogelijk en fit blijft, heeft 
Team Sportservice gezocht naar beweegalternatieven’. Zo 
zijn er challenges ontwikkeld voor jongeren. Zij worden 5 da-
gen per week door een vakleerkracht gym uit de regio uitge-
daagd om mee te doen aan diverse uitdagende opdrachten. 
Voor de senioren en ouders met kinderen zijn er twee keer 
per week oefeningen te volgen.  
Filmpjes via YouTube en Facebook  
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland en Team Sportser-
vice West-Friesland zijn buurtregio’s van elkaar. Diverse initia-
tieven worden gezamenlijk opgepakt. Het YouTube kanaal is 
daar een voorbeeld van. De beweegchallenges zijn te vinden 
op ons YouTube kanaal: Team Sportservice West-Friesland & 
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland. De updates zijn te 
volgen via onze Facebookkanaal (facebook.com/teamsport-
servicezaanstreekwaterland). Kijk voor een volledig overzicht 
van ons beweegaanbod op onze website www.teamsportser-
vice.nl/zaanstreekwaterland. 

 
Lieve Broekers, 
Omringd door meer dan 100 felicitatiekaarten, tekeningen, 
bloemen en andere attenties wil ik bij deze iedereen ontzet-
tend bedanken voor de onvergetelijke 80e verjaardag die jullie 
mij 11 april hebben bezorgd.  Het gaf me een geweldig goed 
gevoel. Nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor. 
Wim Drijver 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 1mei 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 
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Broekers tegen corona 
Algemeen 

 Er is een AED op Bakkerstraat 2 beschikbaar 

 Laat iedereen zien dat je zoveel mogelijk thuisblijft! 

Print de poster van glukszusters.nl uit, schrijf je naam 

erop en plak 'm op je raam.  

 Steek als steun, voor de nabestaanden die er vrij al-

leen voorstaan, op de dag van de begrafenis de vlag 

halfstok uit. 

 De heren van de Soos halen geen oud papier op, kijk 

of je papier voor je buren op kan halen en wegbren-

gen naar de container bij de KEBO, wel graag klein 

maken voor je het in de container achterlaat. Het gaat 

heel goed volgens de heren, dus dank daarvoor Broe-

kers! 

 Kijk op de site van de Broeker Gemeenschap voor 

filmpjes over de verschillende onderwerpen in deze 

Coronatijd. Hoe we als Broekers met deze pandemie 

omgaan bv over de ondernemers in het dorp, verschil-

lende medici komen aan het woord, wat kan je (thuis) 

aan beweging doen etc. Je kan ze vinden onder het 

kopje Broekers tegen Corona op www.debroekerge-

meenschap.nl 

Kinderen 

 Voor alle Broeker kinderen tussen de 8 en 18 jaar. 

Laat weten hoe het met je gaat vul de lijst in op 

www.kinderombutsman.nl 

 Als het even kan komt de Broeker Schoolkrant uit, 

mail je verhaal, tekening, tussen kunst & quarantaine 

foto, baksel, raadsel of (straat) tekening van een kro-

kodil naar schookrantbroek@gmail.com 

 Door heel Broek staan beren voor de ramen, ga op 

Berenjacht met je ouders! 

 
Hulpaanbod 

 Ik ben gecertificeerd NLP trainer/coach van beroep en 

ik kan aanbieden om daar iets mee te doen voor onze 

gemeenschap. Ik denk bijvoorbeeld aan het geven 

van een online training en/of 1 op 1 coaching in neuro 

linguïstisch programmeren. Met NLP wordt je je be-

wust van communicatie in de brede zin van het 

woord, onderzoek je de waarden en overtuigingen die 

je dagelijks gedrag en communicatie sturen. En leer je 

communicatievaardigheden en technieken. Door het 

hanteren van die vaardigheden word je vrijer in het 

maken van keuzes waardoor je flexibeler en meer 

succesvol om kunt gaan met allerlei situaties." Rene 

Pieneman 06 243 71 331 

 Ik weet niet of dit onder de categorie cursussen valt 

'aanbieden, steun geven of entertainen 'maar ik heb 

een idee voor de broeker corona update video, name-

lijk een' Het rondje om de kerk (de Broeker kerk na-

tuurlijk!) Eigenlijk (met een afstand van een krokodil of 

1,5 meter natuurlijk!) oefen je een Engels gesprek met 

mij. Ik hoef niet te oefenen, want ik ben Engels, en 

Engels (als je hier ziet) is mijn moedertaal, maar ik 

weet zeker dat er mensen in het dorp zijn die graag 

een gratis Engels gesprek willen, met of zonder dat 

hun fouten worden opgemerkt. 5 of 10 minuten max. 

David Gibbs 06 44 57 2222 

 Vrijblijvend  hulp op het zakelijk vlak. Als exit-entre-

preneur, toezichthouder, investeerder in vrouwelijk 

ondernemerschap, ligt daar mijn kracht. 

Helpen om zaken vanuit een ander perspectief te belichten. 
Vragen stellen, verandering omarmen en uitdagingen aan 
gaan, dat is waar ik goed in ben. Waar ik ondernemers kan 
helpen om andere invalshoeken te belichten, in scenario’s te 
denken en te anticiperen op ‘na-de-Corona’. Ook heb ik een 
groot netwerk en ben derhalve goed op de hoogte van allerlei 
nitiatieven v.w.b. ondersteuningsmaatregelen en andere za-
ken." Sacha Engels  
(Frank en Alex) sacha@sachaengels.nl 

 
 
 

Eten afhalen en bezorgen in Broek 
Pannenkoekenhuis De Witte Swaen (afhalen en bezorgen) 
Bestellingen kunnen worden geplaatst van dinsdag tot en met 
zondag van 16.00 -19.30 uur 020-4031525 
 
De Drie Noten (afhalen, alleen pinnen) 
Wisselend menu, af te halen op donderdag tot en met zondag 
tussen 17.00 en 20.00 uur 020-4031295 
 
TwinsKitchen (afhalen, Jaagweg 1) 
Dagmenu voor 8,50 per persoon, hele week voor 40 euro. 
www.twinskitchen.nl 06-22350105 
 
Broekerhuis (afhalen) 
Wisselend menu, af te halen op vrijdag en zaterdag 17.30 – 
19.00uur 020-4031314 
 
Cafetaria de Rob (afhalen en bezorgen) 
Naast het standaardmenu is er ook een weekmenu te bestel-
len. Dinsdag en woensdag 16.30 – 20.00 uur afhalen en be-
zorgen vanaf 16.30. Donderdag tot en met zondag 12.00 – 
20.00 uur, afhalen vanaf 12.00 uur, bezorgen vanaf 16.30. 
020-4031469 / 06-49034656 
 
IJscafe Antonio (afhalen) 
IJs, tiramisu, lasagna en pizza. 06-37410440 
 
Garibaldi’s Pizza (afhalen) 
Op woensdag op het Nieuwland. Bestellen via 06-14895175 
 
Thuy catering (afhalen) 
De loempia’s uit Broek zijn al jaren bekend in Monnickendam, 
en nu ook op vrijdag op het Nieuwland in Broek verkrijgbaar. 
 
Eetwinkel Jesse (afhalen en bezorgen) 
Bij Jesse zijn soepen te koop (0,5 en 1 liter)n er wordt regel-
matig gekookt door Marieke. 020-4031297 
 
Eilandstal (afhalen) 
Bij boerderij De Eilandstal kan je dagelijks verse eitjes halen 
op het karretje bij de Peereboomweg/Atjehgouw. Ook kun je 
voor biologisch rundvlees bij de boerderij terecht:  
Atjehgouw 3. 020-4031873 www.eilandstal.nl 
 
Aardappels en eieren (afhalen en bezorgen) 
Vrij vastkokende aardappels rechtstreeks van de akkerbouw 
uit de streek (kiloprijs is € 0,75) Dagelijks afhalen, Aandam-
mergouw 10, Zuiderwoude. Vrijdag wordt er ook tussen 16.00 
en 18.00 uur bezorgd. 06-83009107 
 
Restaurant Beulings (bezorgen) 
De Broeker eigenaren van Amsterdams restaurant Beulings 
bezorgen tijdens deze corona quarantaineperiode ook graag 
exclusief in Broek.Op zaterdag tussen 18 en 19 uur bij je thuis 
bezorgd. Info@beulings.nl of www.beulings.nl 
 
Restaurant DIJKS (afhalen en bezorgen) 
Ook bij DIJKS kun je terecht voor borrelhapjes en gerechten 
om af te halen of te laten bezorgen op vrijdag, zaterdag en 
zondag. www.restaurantdijks.nl 
 
Rokerij Uitdam (afhalen en bezorgen) 
Gerookte zalm kan op vrijdagen vanaf 17.00 uur afgehaald of 
bezorgd worden. Een hele zalmzijde kan dagelijks worden be-
steld en wordt 48 uur later bezorgd. 
www.rokerijuitdam.nl 
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