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AGENDA 

Iedere dinsdag 11-12.30 Broekerhuis koffie met gebak 
01okt Oud papier Broek Noord 
03okt SDOB gebruikte sportkleding inleveren 
07okt Vergadering Dorpsraad 
08okt Oud papier Broek Zuid 
15okt Oud papier Broek Noord 
18okt Broekerkerk Edwin Beijer over #DOESLIEF 
22okt Oud papier Broek Zuid 
23okt Broekerhuis Whiskyproeverij + diner 
29okt Oud papier Broek Noord 
01nov Broekerkerk The Bayou Mosquitos +Jerney Kate 
04nov Vergadering Dorpsraad 
05nov Oud papier Broek Zuid 
02dec Vergadering Dorpsraad 
 
De Broekergemeenschap komt voorlopig eens per 3 we-
ken uit.  Blijf vooral input sturen! 
 

Dorpsraad 
De Dorpsraad-vergaderdata voor de rest van 2020 zijn 7/10, 
4/11 en 2 /12. 
Vergaderruimte in het Broekerhuis, achterzaal, ruim genoeg 
voor 1.5m afstand houden. 
 
Realiseer je droom binnen een jaar en krijg 1.000 euro! 
Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een 
kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor 
je buurt? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit 
om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe 
krijg je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom je aan 
extra handjes? Hoe regel je een vergunning bij de gemeente? 
Kern met Pit helpt jou, met 200 KNHM-adviseurs door het 
hele land, om aan de slag te gaan. Je krijgt een eigen advi-
seur, je kunt gratis workshops volgen en je hebt de mogelijk-
heid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van 
ingenieursbureau Arcadis in te zetten.  
En lukt het je om samen met je buurtgenoten het project bin-
nen een jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 euro én het 
predicaat Kern met Pit. 
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2020. Iedereen die 
graag iets moois van zijn of haar buurt wil maken en daar 
een goed idee voor heeft kan zich (gratis) aanmelden via 
www.kernmetpit.nl 

 
SRV de Draai 

Hierbij een berichtje van de SRV de Draai. I.v.m. de corona-
perikelen starten wij de activiteiten van de vrijdagmiddag nog 
niet op. Het biljarten op de maandag en vrijdagmiddag om 
13.30 uur gaat wel beginnen. Dames biljarten is op maandag- 
morgen vanaf 10.00 uur. Hier is nog voldoende plek voor en-
thousiaste dames, dus kom geheel vrijblijvend een balletje 
stoten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sportspullen inleveren op zaterdag 3 oktober! 

Kom allen op zaterdag 3 oktober naar SDOB om gebruikte 
kindersportkleding in te leveren! Bij SDOB staat vanaf dat mo-
ment een bak klaar waarin alle niet meer gebruikte kin-
dersportkleding kan worden gestopt.  Deze kleding wordt op-
gehaald door de Stichting Sport & Behaviour die er voor zorgt 
dat deze kleding terecht komt bij Amsterdamse kinderen die 
lid willen worden van een sportclub maar geen geld hebben 
voor sportkleding of attributen. Denk aan shirts, trainingspak-
ken,hockeysticks, tennisrackets, schaatskleding, sportschoe-
nen voor alle sporten noem het maar op. Iedereen met kin-
deren kent het wel, je kind is er uitgegroeid maar het is nog 
prima kleding of materiaal. Lever dit in! Zo helpen we dat 
meer kinderen gaan sporten en bevorderen we de recycling 
van spullen. Ben je nu niet in de gelegenheid om 3 oktober de 
spullen in te leveren, geen probleem de bak wordt geleegd en 
je kan blijven inleveren bij SDOB, de bak blijft er namelijk 
staan!  
Naast deze bak zal Jacques Steur speciaal voor voetbal-
schoenen nog steeds ons eigen SDOB omruilsysteem in ere 
houden. 
 

Yoga voor kinderen 
“Abracadabra, simsalabim” Yoga is magisch. Binnenkort start 
ik op de zaterdagmiddag met een nieuwe yogacursus voor de 
jongere kinderen (vanaf 6 jaar). Spelenderwijs leren de kin-
deren bij zichzelf te blijven. En in contact te komen met hun li-
chaam, hun emoties en gedachten.  We sluiten aan bij de fan-
tasiewereld van de kinderen en gaan deze keer vooral veel to-
veren. De lessen vinden wekelijks plaats van 15.00 tot 16.00 
uur in Broek. Meer informatie of aanmelden? angela@despiri-
tueleschool.nl of 06-51616234 
 

Schaatsles 
Speciaal voor basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) is er tijdens 
het seizoen iedere vrijdagmiddag jeugdschaatsen op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam. Tijdens de lessen raken de kinderen 
spelenderwijs vertrouwd met het schaatsen en gaandeweg 
wordt er steeds meer aan de techniek en de snelheid gewerkt. 
Het seizoen wordt afgesloten met een heus schaatsdiploma. 
Vanaf 16 oktober is er iedere vrijdagmiddag van 16.55 tot 
17.55 uur schaatsles, óók tijdens de schoolvakanties. De kos-
ten voor een heel seizoen (van oktober tot begin maart) zijn: € 
90,- per kind + € 20,- contributie. 
STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen en 
volwassenen kunnen leren schaatsen en/of trainen op recrea-
tief of wedstrijd niveau. 
Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaatsen? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het jeugdschaatsen van 
onze club, dit gaat via onze website www.stgwaterland.nl 
Uiteraard zijn ook ouders van harte welkom om mee te 
schaatsen op een van onze andere trainingsuren… 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 16 oktober 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


 
Chantal Andringa in het zonnetje! 

Vanwege haar vertrek bij Broekpop willen alle (ex-)Broekpop-
pers Chantal Andringa enorm bedanken voor alle inspannin-
gen die zij in al die jaren (als voorzitter) heeft verricht voor 
onze organisatie en dus voor het dorp. Chant, je bent een top-
per en we zullen je als Broekpopper onwijs gaan missen! Tot 
op het eerstvolgende feestje van Broekpop aan de andere 
kant van de bar. Dikke denkbeeldige hug van het Broekpop-
team. 
 

Rollator gezocht voor de Zorgboerderij 
Een paar jaar hebben we via de Broeker Gemeenschap een 
prachtige rollator gekregen. Deze rollator is door gebruik in de 

stal helaas helemaal versleten. 😊 

Wie heeft er een rollator voor ons zodat onze Bert veilig over 
het erf kan wandelen. 
Alvast heel veel dank. 
Jolanda Nankman 06-27377396 
 

NOODKREET 
De Ouderensoos Broek in Waterland is op zoek naar een plek 
voor haar papiercontainer. 
Per 30 september moeten wij de huidige locatie op het voor-
malige Keboterrein verlaten. Help ons a.u.b. 
E-mail:  soosbroek@gmail.com  
telefoon:  06 20 96 10 48 ( secretariaat Gré Louw) 

 
Waterlandse Kunstkring exposeert in Grote kerk  

Monnickendam 
Dit jaar vindt er een bijzonder expositie plaats in Monnicken-
dam. Vanuit de gedachte dat er veel talent is in Waterland 
vroegen we de bewoners van Waterland een paneeltje op te 
halen bij een van de leden van de kunstkring en dat met een 
zwart/wit patroon te bewerken. Alle patronen samen worden 
nu als een grote tegelvloer geëxposeerd in de Grote Kerk van 
Monnickendam. Zo’n 500 mensen hebben meegedaan aan dit 
gemeenschappelijke kunstwerk. 
Daarnaast loopt er een kunstroute door de kerk, langs het 
werk van leden van de Waterlandse Kunstkring. Er is recent 
werk te zien waaronder, schilderijen, beelden, assemblages, 
foto’s en keramiek. Op de website www.waterlandsekunst-
kring.nl, kunt u meer informatie vinden. De kerk is open van 
11.00 tot 16.00 uur van zaterdag 26 september t/m zondag 4 
oktober. Tevens zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Er zijn 
steeds kunstenaars aanwezig in de kerk. De tentoonstelling is 
ingericht volgens de huidige coronamaatregelen. 

 
De Stichting Broeker Kerk is op zoek naar vrijwilligers die 
in de maanden oktober en november wat tijd beschikbaar 
hebben om ons te helpen bij twee klussen : 
Handige en lenige mensen, die willen helpen bij het schoon-
maken van de kap van de kerk. De kap is via een veilige sluip 
door - kruip door route te benaderen en moet met stofzuigers 
ontdaan worden van enkele tientallen jaren stof en spinnen-
webben zodat we een inspectie kunnen uitvoeren op de staat 
van de kap. 
Handige en misschien iets minder lenige mensen zoeken we 
voor het opknappen van de rouwkamer. 
Je kunt je aanmelden op info@broekerkerk.nl of bij Marieke 
Maars 06-27552327 
 

Extra Slowww Yoga-lessen in de Draai 
Verlang je naar meer rust? Tijdens mijn Slowww yoga-lessen 
(een combi van Yin Yoga, Restorative Yoga en Yoga Nidra) 
leer je om met je aandacht naar binnen te keren en rust en 
ruimte te creëren in je lichaam en geest.  
maandagavond: 20.30-21.45 uur 
woensdagochtend: 9.00-10.15 uur 
woensdagochtend: 10.30-11.45 uur 
woensdagavond: 19.00-20.15 uur 
woensdagavond: 20.30-21.45 uur 
Op www.slowww.nl kan je je aanmelden en inschrijven! Wil 
je meer weten of wat overleggen? Stuur dan een mailtje 
naar miriam@slowww.nl  

 
Massage aan huis 

Nu de kinderen weer naar school gaan is het wellicht het per-
fecte moment om tijd voor jezelf te nemen. Tijd waarin je even 
helemaal niets hoeft en waarin je een diepe ontspanning van 
jouw lijf én geest mag ervaren. Geef jezelf een massagemo- 
 
 
 

 
ment cadeau en geniet van de helende werking van een holis-
tische of wellness behandeling waardoor je volledig tot jezelf 
komt.  
Bel / app 06 41 84 89 83 of stuur een mail naar sian@roots-
wings.nl 

 
Aanbod Sportvereniging Sparta 

Ha allen, ha lieve Broekers!  
Hierbij het sportaanbod van Sparta, gymzaal Broek in Water-
land. Je bent altijd welkom om gewoon een keer mee te doen 
en te ervaren of ’t wat voor je is.  
Conditie en krachtoefeningen (Dames vanaf +/-40 jaar): 
dinsdag van 20:00 
tot 21:00 uur 
Dansles vanaf 5 jaar: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur. 
Peuter/kleutergym: woensdag van 15.30 tot 16.30 uur. 
Turnen voor groep 3 t/m 5: vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur. 
Turnen groep 5 t/m 8: vrijdag van 16.15 tot 17.15 uur 
Freerunning vanaf +/- 9 jaar: vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur. 
Freerunning middelbare scholieren: vrijdag van 18.30 tot 
19.30. 
Meer info op www.spartabroekinwaterland.nl 

 
Broekerhuis 

Zwarthoed in Het Broeker Huis 
Het enthousiasme voor onze pop-up met voormalig sterrenkok 
Marga Zwarthoed (Lastage, u weet wel, van onze voormalig 
dorpsgenoot Rogier van Dam) blijft onverminderd groot! Wij 
hebben dan ook besloten onze samenwerking voort te zetten: 
van donderdag t/m zondag kun je genieten van een heerlijk 
wekelijks wisselend driegangendiner!! De menuprijs is € 35,- 
en voor een wijnarrangement betaal je € 18,-. Het menu wordt 
iedere zondag voorafgaand aan de nieuwe week bekend ge-
maakt op onze website en op Facebook. Marga kan uiteraard 
rekening houden met dieetwensen e.d. 
Reserveren: 020-4031314 
 
Iedere dinsdagochtend koffie met gebak voor ouderen 
Wij hebben voorlopig iedere dinsdagochtend van 11.00 tot 
12.30 uur koffie met gebak voor ouderen. Voor leden van de 
Ouderensoos is de eerste keer gratis! 
Wel even reserveren i.v.m. beperkte ruimte: 020-4031314 
 
23 oktober Whiskyproeverij inclusief diner 
Vrijdag 23 oktober organiseren wij samen met SMWCL een 
geweldige whisky-proeverij! 
Vijf whisky’s, vijf heerlijke gerechtjes van Zwarthoed, uitvoe-
rige uitleg en uiteraard een hoop gezelligheid..!! 
I.v.m. afstandsvoorschriften is er plek voor max. 25 personen, 
reserveer dus snel: 020-4031314 
Kosten € 65,- p.p. 
 

Broekerkerk 
#DOESLIEF: Edwin Beijer over de SIRE campagnes in de 
Broeker Kerk 
“Nederland een beetje mooier maken”. Vanuit die gedachte 
ontwikkelt SIRE al 53 jaar campagnes in Nederland. Naar 
aanleiding van de campagne #DOESLIEF geeft Edwin Beijer 
een kijkje in de keuken vanuit zijn ervaringen als bestuurslid 
van SIRE. 
zondag 18 oktober 2020 | Broeker Kerk | aanvang 15.00 uur | 
toegangsprijs €7,50 inclusief drankje 
Kaarten verkrijgbaar via: www.broekerkerk.nl 
 
The Bayou Mosquitos met Jerney Kate 1 november in de 
Broeker Kerk 
The Bayou Mosquitos spelen Americana uit de zuidelijkste 
staten van de VS. Zij serveren een muzikale gumbo (stoofpot) 
uit deze delta met als ingrediënten: Cajun, Tex Mex, Rhythm 
& Blues en Country. 
Met bijzondere verhalen en mooie beelden zetten de leden 
van de Amsterdamse band hun muzikale helden in de spot-
light: Doug Sahm, Allen Toussaint, Ry Cooder, Flaco Jimenez 
en The Band. De vier compadres zoeken met veel plezier 
naar de juiste toon voor elke song en ze spelen daarnaast ook 
eigen werk. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het 
lyrische geluid van de accordeon. 
zondag 1 november 2020 | Broeker Kerk | aanvang 14.30 uur 
en 17.00 uur | entreeprijs €18,50 inclusief drankje 
 
Kaarten verkrijgbaar via: www.broekerkerk.nl 
 

javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=soosbroek%40gmail.com&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=info%40broekerkerk.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
http://www.slowww.nl/
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=miriam%40slowww.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
http://www.broekerkerk.nl/

