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AGENDA 
Tot 23 aug tentoonstelling kerk Zuiderwoude 
15jul-23aug tentoonstelling kerk Broek 
20aug Oud papier Broek Noord 
21aug proeftraining SDOB mini’s 
26aug Vlagworkshop SDOB 
27aug Oud papier Broek Zuid 
28aug proeftraining SDOB mini’s 
3sep Oud papier Broek Noord 
3sep Vlagworkshop SDOB 
6sep Karin Bloemen in Broeker kerk 
10sep Oud papier Broek Zuid 
12sep Inzameling voedselbank kerk Broek 
17sep Oud papier Broek Noord 
 
 
De Broekergemeenschap komt onregelmatiger uit 
dan u gewend bent, dit heeft uiteraard te maken met 
het uitblijven van activiteiten en dus van kopij door 
het coronavirus. Maar blijf vooral input sturen! 
 
 

Tuinhulp gezocht 
Ik zoek iemand die mij kan helpen met mijn tuin in Broek 
in Waterland, o.a om onkruid te wieden. 
Uurloon en tijd bespreekbaar. Tel.0204031389, of 
0646281819. 
 
 

Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 
Als je kind geboren is in 2014 – 2015 (of net in 2016), 
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 proeftrainin-
gen op vrijdag 21 augustus of 28 augustus om 16:30 
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 Thomas Koster (coördi-
nator Minipupillen SDOB) Thomaskoster@hotmail.com 
en Pieter Roozenboom pieter@roozenboom.com.   
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Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 12 september 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. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, 
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 
Voedselbank 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. 
 
 

De beweegkuur 
Nieuw! Fysiogroep Waterland en Diëtistenpraktijk Suus 
bieden samen de gecombineerde leefstijlinterventie ‘De 
Beweegkuur’ aan. Dit is een tweejarig programma voor 
mensen met overgewicht, met groepsbijeenkomsten en 
individuele afspraken met een leefstijlcoach, fysiothera-
peut en diëtist. Het doel van het programma is fitter wor-
den, afvallen en de kans op bijvoorbeeld hart- en vaat-
ziekten en diabetes verkleinen. Het programma wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk voor meer infor-
matie op www.gliwaterland.nl of bel naar 0299-653499. 
 
 

Vlagworkshop SDOB 
Hi lieve dorpsgenoten, 
Op enig moment gaan er weer wedstrijden gespeeld 
worden. Dan krijg je ook weer de vraag: 'het begint zo, 
wie wil er vlaggen? En dan is het mooi als je kunt zeg-
gen 'tuurlijk, geef mij die vlag maar...'. Het is een belang-
rijke taak, vlaggen, want bij wedstrijden op een heel veld 
heeft elk team iemand nodig die vanaf de zijlijn de 
scheidsrechter assisteert. Dus, hoe meer mensen het 
kunnen, hoe beter. Ook jij kunt dat leren, want wij orga-
niseren twee workshops! 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 04 september 2020. 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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De workshops worden gegeven door Bram Bos, die na 
zijn voetbaljaren bij SDOB is uitgegroeid tot een talent-
volle KNVB-scheidsrechter, die ook al vele officiële wed-
strijden heeft gevlagd. 
De cursus is voornamelijk bedoeld voor de ouders van 
de teams die een vlagger nodig hebben (JO13 en ouder) 
en voor wie vlaggen helemaal nieuw is. Maar ook als jij 
al ervaring hebt en je kennis wilt opfrissen, dan ben je 
van harte welkom. Dat geldt ook voor jeugdleden die wil-
len vlaggen. 
Wanneer: 26 aug of 3 sept (je doet aan 1 avond mee) 
Start: 19.30, inloop vanaf 19.15 
Duur: 2 uur 
Waar: kantine en veld SDOB 
SDOB biedt de cursus aan, dus hij kost je niets. En we 
houden natuurlijk rekening met de 1,5 meter afstand 
Meer info en aanmelden: mailtje naar de jeugdcommis-
sie@sdob.nl  Geef duidelijk aan voor welke avond je je 
inschrijft en meld eventueel ook het team waar je bij 
hoort. 
Hartelijke groet, 
Ellen Hagemeijer 
jeugdcommissie SDOB 
 

Karin Bloemen opent 6 september nieuw cultureel 
seizoen van de Broeker Kerk met unieke solo-voor-

stelling 
Al in 1994 verhuisde Karin Bloemen van Amsterdam 
naar Broek in Waterland, maar nu is het dan zover; op 
zondagmiddag 6 september geeft ze een exclusief op-
treden in haar eigen woonplaats en opent hiermee het 
culturele seizoen van de Broeker Kerk.  
In deze unieke solo-voorstelling is er voor haar maar 
één credo: ze gaat volledig doen waar ze zin in heeft. In 
ruim drie decennia theater-ervaring heeft ze zoveel re-
pertoire opgebouwd, dat ze zonder probleem een hele 
week zou kunnen vullen. In dit programma graaft ze in 
haar eigen grabbelton vol herinneringen naar de leukste 
verhalen en de mooiste liedjes. Welke dat zijn is nog 
een verrassing, niks staat nog vast. Maar één ding is wel 
zeker; het wordt een middag vol top-entertainment met 
daaronder de uitbundige handtekening van Karin Bloe-
men! 
 
Karin Bloemen zingt in de Broeker Kerk 
Zondag 6 september 15.00-16.15 uur (zonder pauze) 
Prijs: €30,- (inclusief een drankje) 
Reserveren kan via: www.broekerkerk.nl  
 
 

Slowww yoga weer van start in De Draai 33 
In de week van 17 augustus beginnen de Slowww Yoga-
lessen weer in de Draai 33. Slowww Yoga is gericht op 
ontspanning met alleen maar rustige vormen van yoga 
(vooral Yin Yoga). Voor iedereen die wil (leren) ontspan-
nen en meer ruimte wil creëren, zowel fysiek als men-
taal. 3 a 4 lessen per week (kleine groepen ivm Corona) 
op maandagavond, woensdag-ochtend en woensdag-
avond.  
Liever niet in een groep? Een prive-sessie is ook moge-
lijk! 
Meer info en inschrijven: www.slowww.nl of stuur een 
berichtje naar: miriam@slowww.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Collecteweek K.W.F. van 30 augustus t/m 5 septem-
ber 2020 – dit jaar zonder collectebus, vanwege het 

coronavirus 
Tijdens de nationale collecteweek van K.W.F. Kankerbe-
strijding wordt ook in Broek in Waterland, Zuiderwoude 
en Uitdam weer  gecollecteerd. Vanwege het coronavi-
rus gebeurt dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, 
maar met een donatiekaart. “De collecte is dit jaar extra 
belangrijk, want de coronacrisis heeft de kankerpatiënt 
hard geraakt”.  Op de donatiekaart, die de collectanten  
in de brievenbus doen, staat een QR-code afgebeeld. 
De gever kan deze code scannen met zijn mobiele tele-
foon en zo contactloos een gift overmaken, of u donatie 
overmaken op rekeningnummer 
NL23RABO0333777999 t.n.v. K.W.F. Kankerbestrijding, 
o.v.v. collecte. We zijn blij dat de nationale collecteweek 
van K.W.F. ook in coronatijd op een veilige manier kan 
plaatsvinden. 
Nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland kan-
ker. Bovendien zijn tientallen miljoenen euro’s minder 
beschikbaar doordat evenementen als Alpe d’HuZes en 
de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levens-
reddend onderzoek is daarom hard nodig. Voor de pati-
ent van nu en van de toekomst.  
Wij hopen dan ook dat een ieder gul zal gaan geven. 
Afdeling Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam 
Lida Smit   Gon Blakborn 
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