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AGENDA 

  8mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  8mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
  8mei WonenPlus; open eettafel 
  9mei SRV De Draai: Sjoelen 
  9mei SDOB Voetbal Meidenclinic 
10mei Broekpop Konings-koppel-klaverjassen 
11mei Catharina Stichting Concert: Ebonit Saxophone Quartet 
11mei Stadsverlichting 
12mei Info over JeugdHooiBerg in de Gymzaal 
12mei Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
14mei Passage afsluiting seizoen  
15mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
15mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
15mei Waterland Workshop Collectief: Jan Diek van Mansvelt 
16mei SRV De Draai: Kienen 
22mei OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
22mei DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
23mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en scrabble 
25mei Catharina Stichting Concert: Trajectie Voces 
28mei OUD PAPIER Soos: Zuidzijde op woensdag 

29/30mei Kunstroute in Broek 
30mei SRV De Draai Vrijdagmiddag Zomervakantie tot augustus 
31mei OUD PAPIER Havenrakkers 
  2jun Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  5jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
  5jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
  5jun Rechtsadviesbureau 
  5jun Spiritueel Café in DRAAI 33 
  6jun Filmhuis in DRAAI 33 
  8jun Stadsverlichting 
12jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
12jun WonenPlus Eettafel in DRAAI 33 
12jun DRAAI 33 - Digicafé 
15jun Catharina Stichting: Pastorietuin concert 
19jun OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
19jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
19jun Waterland Workshop Collectief: Goof Buijs: Luisteren 
21/22jun Waterland Kerkenland: Zuidroute 
23t/m26 juni Avondvierdaagse 
24t/m27 juni Waterlandse Senioren Vierdaagse 
26jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
26jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
28jun OUD PAPIER Havenrakkers 
28/29jun Waterland Kerkenland: Noordroute 

 
VERSCHIJNINGSDATA 

I.v.m. vakanties verschijnt de BG op de volgende data: 
Inleveren copy  Verschijningsdatum 
17 mei    22 mei 
31 mei      5 juni 
28 juni      3 juli 
19 juli    24 juli 
16 augustus   21 augustus 
en vervolgens weer om de 14 dagen. 

 
BROEKER KERK 

De kerk is van t/m  27 september dagelijks geopend. 

    Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
    Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOETBAL MEIDENCLINIC 

Vrijdag 9 mei organiseert SDOB alweer de vierde Voetbal 

Meidenclinic. Alle meisjes uit Broek in Waterland en omstreken kunnen 
deze middag bij SDOB aan het Leeteinde komen voetballen. Verboden 
voor jongens! Vanaf 15.30 ben je welkom. De Clinic start om 16.00 uur. 
Het zal tot ongeveer 17.15 uur duren. Heb je zin om eens lekker met je 
vriendinnen tegen een bal te trappen, kom dan langs! Doe vooral 
makkelijke (sport)schoenen aan. En misschien vind je het wel zo leuk, 
dat je lid wordt en in een van de vier meisjesteams gaat 
voetballen…Tot 9 mei!  

 
KONINGS-KOPPEL-KLAVERJASSEN 

in de SDOB kantine op zaterdag 10 mei i.p.v. 3 mei 
Kom zaterdag 10 mei ook naar onze koningskoppelklaverjas avond in 

de SDOB kantine. U bent welkom vanaf half acht, om acht uur zullen 
we van start gaan! Natuurlijk zijn er prachtige prijzen te winnen! 
De avond  zal worden begeleid door duo Tim Jesse en Mart 
Kelderman. Inschrijfgeld: € 4, - . Aanmelden bij Tonnie Spaan:  020 
403 3723 liefst voor 9 mei. Organisatie Broekpop 

 
Zondag  11 mei  is er  STADSVERLICHTING  in  BROEK 

Je bent  welkom om op deze zondagavond een uur te komen 
mediteren op Roomeinde 25. 
We mediteren dan in een groep met dorpsgenoten; we mediteren  van 
20.00 – 21.00 uur en  heel veel mensen verspreid over Nederland doen 
mee in vele huiskamers. 
In de meditatie word je begeleid  naar aandacht en bewustzijn in het 
hier en nu. Zo kun je  met lichaam, hart en ziel  STILTE  binnengaan.  
We vragen je om ongeveer vijf minuten van te voren aan te komen.  
Wil je meer informatie?  Je kunt bellen naar 403 1868 of 403 1723. 
Ada de Vries, Carina Wingen en Lieske Jitta. 

 
 

CATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDE 
Ebonit Saxophone Quartet 

bestaat uit 4 jonge ambitieuze musici uit Nederland, Duitsland en 
Polen. Hun repertoire varieert van transcripties van barokke muziek tot 
originele Franse saxofoonquartetten. Het Quartet  richt zich ook op 
hedendaagse Nederlandse composities. In mei 2012 ontving het de 
eerste prijs in het Ottomani Concours in Den Bosch. 

Wij geven graag aan bevlogen musici ons podium en aan u de 
mogelijkheid ze te leren kennen. Zie en beluister hun website : 
ebonitquartet.com. Concert in Zuiderwouder kerk, zondagmiddag 
11 Mei om 16.00 uur; toegang : slechts € 10,-- 

  
JEUGDHOOIBERG 

Maandag 12 mei wordt er in de Gymzaal aan het Nieuwland een 

informatiebijeenkomst door, voor en met jongeren georganiseerd in 
verband met de JeugdHooiBerg, een initiatief van een groepje actieve 

Broekers. Het is de bedoeling om het project te presenteren aan 
jongeren vanaf 13 jaar en ouder. De haalbaarheid van dit project 

hangt sterk af van de ondersteuning en betrokkenheid van de Broeker 
jeugd. Daarom de oproep aan de jeugd om langs te komen op 
maandag 12 mei om 19.00 uur in de Gymzaal van De Havenrakkers. 

Jerome den Enting, Jongerenwerker Gemeente Waterland 
Info: tel: 06-29594678 

 
GEVONDEN 

op 27 april op de tennisbaan een Space-scooter. 
Neem contact op met tel. 6855262 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:atsiedrijver@zonnet.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


PASSAGE 
Woensdag 14 mei om 20.00 uur 

Afsluiting van het seizoen en aan het eind van dit jaar, zal er een einde 
komen aan het bestaan van Passage afd. Broek in Waterland. 
Er zijn te weinig aanwezigen om sprekers van elders uit te nodigen. 
 

WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 
Jan Diek van Mansvelt: Mens en plant – hoe groeien wij? 

Hoelang wil je groeien? Wat heb je nodig om tot bloei te komen? 
Vrucht te dragen? Aan de hand van planten zie je ineens kristalhelder 
hoe dat gaat, groeien als mens – door groeiknopen heen, ieder op zijn 
eigen manier, en toch allemaal hetzelfde. 
Een verrassende en boeiende workshop, en zeker niet alleen voor 
mensen met groene vingers! 
Jan Diek van Mansvelt is gepensioneerd bioloog; voormalig bijzonder 
hoogleraar Alternatieve Landbouw en lange tijd voorzitter van de BD 
Vereniging. Hij noemt zich ‘biosoof’.  
Donderdag 15 mei, 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

DRAAI 33, Broek in Waterland. Kosten: € 10 
Opgeven en info: tel. 020-8220428 of jandiek@vanmansvelt.nl 

 
FILMHUIS BROEK IN WATERLAND 

Start filmhuis Broek in Waterland op vrijdag 6 juni. 
Ben je een filmliefhebber, dan zal het volgende je interesseren. 
Vanaf 6 juni is het iedere 1

e
 vrijdag van de maand mogelijk om van een 

film te genieten in het dorp. We gaan een licentie aanvragen om in het 
openbaar films te mogen draaien. We nemen een standaard licentie en 
dat betekent dat je publiekelijk geen reclame mag maken. 
De films worden dus niet aangekondigd en ingeleid in de Broeker 
Gemeenschap, maar wel via een mailcircuit.  
Stuur een mail naar filmhuisbroek@gmail.com en geef aan dat je op de 
mailinglijst wilt staan. Er zal een maandelijkse mailing zijn met al het 
nieuws over het filmhuis en de films die we draaien. In de  1

e
 mailing 

zal alles staan over de film van 6 juni en andere praktische zaken. 4  
April is de try-out geweest. Met 25 mensen hebben we naar “Now you 
see me”  gekeken. Tijdens de nazit hebben we geconcludeerd dat de 
locatie DRAAI 33 voldoende goed is om met een maximum van 25 te 
kijken naar een film. 

 
AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km. 

Op 23, 24, 25 en 26 juni (maandag t/m donderdag) is er in Broek 

voor een ieder die van wandelen houdt weer Avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m woensdag 21 mei in de winkel van Ploeger en bij 

Tatia Englebert, Westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveelste 

keer er wordt gelopen en welke afstand 5 of 10 km, ook is het handig 
als u uw wandelboekje(indien in uw bezit) inlevert. De 5 km. mag 
gelopen worden door iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door iedereen 
van 9 jaar e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen 
onder begeleiding van een volwassene deelnemen, zij kunnen zich 

individueel of in kleine groepjes aanmelden met vermelding van de 
verantwoordelijke volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen 
zelfstandig lopen. 
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te voldoen. 
Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 17.45 en 18.00 uur;  

10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 28 juni is een inhaaldag. 

Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
 

WATERLANDSE SENIOREN VIERDAAGSE 
24 t/m 27 juni vanaf 14.30 uur 

Met de onmisbare hulp van sponsors, vrijwilligers en verzorgers 
organiseert het samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland 
een jaarlijkse route van 2 à 3 km door 4 kernen met pauze voor een 
kopje koffie of thee. 
De start is op dinsdag 24 juni in Monnickendam; 25 juni wordt er in 
Broek gelopen en 26 juni op Marken. Vrijdag 27 juni wordt de 
vierdaagse feestelijk afgesloten in Swaensborch te Monnickendam.  
Voor informatie en opgeven kunt u zich in Broek in Waterland en 
Zuiderwoude wenden tot: Simonet Utrera, tel: 020-4031696, e-mail  
simonet@ziggo.nl. De kosten bedragen € 7,50 (begeleider/duwer 
gratis), vervoer wordt geregeld. Opgeven voor 28 mei. 
 

SDOB 
Aanmelding nieuwe Mini pupillen 

Vanaf nu kunnen er weer jongens en meisjes als mini-pupil instromen 
bij vv. SDOB. Indien uw zoon/dochter in het jaar 2008 of 2009 is 
geboren, kan hij/zij vanaf nu via de website van de voetbalvereniging 
www.sdob.nl worden aangemeld. 

 
DRAAI 33 - DIGICAFé 

Een vriendelijk gezicht, een leuk gesprek, een blij gevoel krijgt u 
wanneer u een ander helpt bij e-mail gebruik, internet verkenning, 
computervriendschap. Heeft u gelegenheid?  Donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 in DRAAI 33.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEEK KARMAC 
Openingstijden 

Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 

U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading kunt 
vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid aanwezige titels. En 
zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan kunt u die aanvragen. 

 
MASTERCLASS FOTOGRAFIE 

Eindelijk in Broek in Waterland een Masterclass Fotografie door 
reclamefotograaf Eiko in de studio; wat is mooi licht, anders kijken, 
compositieleer, inflitsen en portret. 
Op locatie: landschap, fotografeer je eigen dorp, maar dan anders. 
Over- en onderbelichten (nooit meer een slechte vakantiefoto). 
Tussendoor een overheerlijke lunch in de studio. 
Aanmelden via: info@eiko.nl of 0655327208. 
Kosten voor de hele dag slechts € 75,--. 

 
OUD BROEK 

De naam zegt het al. De vereniging houdt zich bezig met het zoeken 
naar verhalen, gegevens, foto’s en voorwerpen die betrekking hebben 
op de geschiedenis van Broek in Waterland. De website van de 
vereniging www.oudbroek.nl bevat veel van bovengenoemde zaken.  
Kijk eens naar de bijna 2500 krantenartikelen (kies collectie en dan 
Historische Kranten). Het oudste artikel uit 15-06-1724 gaat over de 
verkoop van watermolens uit de Belmermeer, de Broekermeer en de 
Buijkslotermeer. Inmiddels zijn er ca. 10.000 kranten nagezocht op de 
woorden Broek en Waterland, waarvan een kwart relevante informatie 
bevatte. We zijn nu tot 1900 gekomen. Geboortes, huwelijken, 
overlijden, verkopingen, ongelukken, feesten, gemeentenieuws en nog 
veel meer onderwerpen. 
Het aantal objecten, foto’s  en documenten over allerlei onderwerpen is 
al opgelopen tot bijna 3200 (kies collectie). Ook de uitgaves Broeker 
Bijdragen en oudbroek.nl kunt u op de website vinden en lezen. 

 
BIBLIOTHEEK KARMAC 

Openingstijden 
Woensdag 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag    13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16, achterom 

U houdt van lezen. Dan is dit de plek waar u veel van uw gading kunt 
vinden. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid aanwezige titels. En 
zit de door u gewenste titel er niet bij? Dan kunt u die aanvragen. 
 

BESTE CREATIEVE MENSEN UIT WATERLAND 

Voor de 4
de

 keer wordt er in Waterland een Cultuurmarkt gehouden. Dit 
keer is Zuiderwoude aan de beurt. Misschien heb je vorig jaar met veel 
plezier deelgenomen en wil je dit jaar ook meedoen. 
Op zondag 31 augustus staan er rondom de kerk diverse 

marktkramen voor je klaar, zodat je tussen 12.00 en 17.00 uur je werk 
of activiteit aan het publiek kunt tonen. 
Muziekverenigingen, dansscholen, zangverenigingen, (strip)tekenaars, 
aquarellisten, schilders, fotografen, schrijvers, dichters, film- of 
theatermakers, beeldhouwers, keramisten, sieraadontwerpers en 
goudsmeden. Ook werklieden in oude ambachten en inwoners uit verre 
culturen zijn van harte welkom. Alles wat kunst en/of cultuur is, doet of 
organiseert, mag meedoen! Ook al ben je in jouw ogen nog maar een 
amateurtje, wij vinden juist dat deze mensen in de belangstelling 
moeten staan.  
Lijkt het je leuk om mee te doen, dan hoor ik graag wat je kunstvorm of 
culturele activiteit is. Dit wil zeggen: uitleg over wat je doet, kunt, 
maakt, verkoopt, ontwerpt, biedt, creëert of verbeeldt. Ook wil ik graag 
weten wat je, naast het tonen van je werk en het verstrekken van 
informatie, eventueel nog meer wilt gaan doen. Bijvoorbeeld een 
workshop, optreden, proeverij, voordracht of spel. Bij getoonde 
interesse ontvang je een deelnameformulier. 
De bijdrage voor de kraamhuur is nog niet bekend. Dit wordt t.z.t. nog 
doorgegeven.  
Als de bijdrage van de kraamhuur bekend is, krijgt iedere deelnemer 
een inschrijvingsformulier. Als deze is ontvangen en het geld op onze 
rekeningnummer staat, ben je verzekerd van deelname. Heb je geen 
kraam nodig, omdat je alleen komt optreden, dan is deelname gratis. 
De Stichting Promotie Waterland - en de Gemeente Waterland - en wij, 
zijn wederom gemotiveerd om de cultuurmarkt weer tot een succes te 
laten worden.  
Heb je vragen, stel ze gerust! 
Ik ben telefonisch te bereiken op 0299 – 654303. Of stuur een e-mail 
naar cultuurmarkt@onswaterland.nl 
Met Waterlandse groet, Marianne Stoel namens Stichting Promotie 
Waterland, Zuideinde 2, 1141 VJ  Monnickendam 
E: cultuurmarkt@onswaterland.nl  W: www.onswaterland.nl 

 
BURGERLIJKE STAND 

geboren 

Marit, d.v. Wim Pronk en Frieda de Vries 
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