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Inleveren kopij: voor zaterdag 30 mei. Verschijnt op donderdag 1 x per 14 dagen. 

Redactie: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + redactie@debroekergemeenschap.nl                                               
www.debroekergemeenschap.nl  Bankrekening: 310713579 

 
AGENDA 

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: Interactief handlezen 
  6jun Filmhuis in DRAAI 33 
  8jun Stadsverlichting 
12jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
12jun WonenPlus Barbecue bij Jesse, Parallelweg 7 
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/m27jun Waterlandse Senioren Vierdaagse 
26jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
26jun DRAAI 33 Koffiedrinken, enz. 10.00u en digicafé14.00u 
27/28jun Broekelicious, culinair totaalspektakel 
28jun OUD PAPIER Havenrakkers 
28/29jun Waterland Kerkenland: Noordroute 
 3jul Rechtsadviesbureau 
 7jul Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 

 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

 

WEBSITE DE BROEKER GEMEENSCHAP 
nieuw – nieuw – nieuw 

Onlangs is de website van De Broeker Gemeenschap geheel 
vernieuwd en gebruikersvriendelijker geworden. Ga kijken en overtuig 
uzelf. Het redactie mailadres is gewijzigd in: 

redactie@debroekergemeenschap.nl 
 

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 

Ten bate van het onderhoudsfonds van de Broeker Kerk worden er 
boeken, kaarten, geschenkenvelopjes en kaarsen verkocht. 

 

COLLECTE 

Dankzij onze enthousiaste collectanten en u, gulle gevers, was de 
opbrengst van de collecte voor het longfonds € 719,45. Door 
omstandigheden waren er dit jaar slechts 5 collectanten, dus een extra 
grote prestatie. Iedereen hartelijk bedankt 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIDDAGCONCERT IN ZUIDERWOUDE 

Zondag 25 mei 2014, 16.30 uur 
Ter voorbereiding op concerten in Cambridge in de Peterborough 
Cathedral en de kapel van het Sidney Sussex College geeft het koor 
Trajecti Voces een concert in het kerkje van Zuiderwoude. 

Op het programma staan naast werken van moderne componisten als 
o.a. Yves, Copland, Whitacre en Pärt ook juweeltjes van Obrecht, 
Josquin en Sweelink. 
Trajecti Voces 

Het Utrechtse vocaal ensemble is opgericht in 1989 en staat sinds 
1990 onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa. Het voert vooral oude 
maar ook nieuwe muziek uit. De vaste kern bestaat uit gemiddeld 
twaalf geschoolde zangers. Afhankelijk van het gekozen repertoire 
wordt per project bekeken in hoeverre deze kern wordt uitgebreid met 
extra (project)zangers. Het ensemble repeteert wekelijks op de 
dinsdagavond in de Pieterskerk. Meer over de projecten van Trajecti 
Voces is te vinden op www.trajectivoces.net.  
Toegang: gratis; een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld 

 
KUNSTROUTE in BROEK 29 en 30 mei 

Broek in Waterland is al een kunstwerk op zich, maar ook ín de 
pittoreske houten huizen kunt u uw kunsthart ophalen. Op 29 en 30 
mei zijn er namelijk 24 locaties opengesteld voor publiek. Langs 
een schilderachtige route kunt u op die manier het werk van ruim 
37 kunstenaars bewonderen en eventueel aankopen.  

Ooit begon de KunstRoute als een kleine wandeling langs een aantal 
ateliers van Broekse artistiekelingen. Maar dat bleek zo leuk te zijn, dat 
het evenement inmiddels groter wordt aangepakt. Een goed 
uitgekiende route leidt u langs 24 locaties, waarin meer dan 37 
kunstenaars exposeren, zowel uit Broek als uit de omgeving. 
Tussendoor kunt u heerlijk genieten van hapjes en drankjes in de 
plaatselijke horeca en uw ogen tegoed doen aan de prachtige 
historische huizen die het dorp kent.  
Bereikbaarheid  

Broek in Waterland heeft niet zo heel veel parkeerplekken, dus is het 
het allerhandigst als u met het openbaar vervoer komt of op de fiets 
stapt. U kunt de route aan elke kant van het dorp beginnen en overal 

liggen flyers waarop u kunt zien waar het allemaal te doen is. De 
locaties hebben de rode KunstRoute-vlaggen al voor u uitgehangen. 
Info: www.debroekergemeenschap.nl  

 
SPIRITUEEL CAFE 

Interactieve workshop Handlezen door Ellen Duim! 

Je handen laten zien wie je bent: wat je kwaliteiten zijn, je talenten en 
je blokkades. Ben je benieuwd naar het verhaal van jouw 
handen? Kom dan naar het Spiritueel Café en laat je verrassen! 
De avond wordt verzorgd door Ellen Duim, auteur van Het 
Handleesboek. Ellen is al bijna twintig jaar handleeskundige. Haar 
missie is om mensen via de handen inzicht te geven, zodat ze zich 
(weer) met zichzelf kunnen verbinden en zich bewust worden van hun 
talenten en mogelijkheden, valkuilen en verlangens. 
 Donderdagavond 5 juni  Wees welkom in DRAAI 33, inloop vanaf 

19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. Kosten: € 10. 
 

TRAKTATIES  

U heeft geen tijd voor een traktatie te maken voor U zoon of dochter 
bel dan Nel Arends en zei maakt de traktatie voor U.  
Heeft U interesse bel dan 0204033096. 
Binnenkort een nieuwe Website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trajectivoces.net/
http://www.debroekergemeenschap.nl/


BROEKERMARKT 
Op zaterdag 16 augustus a.s organiseert de Broeker Gemeenschap 

een markt op het Kerkplein en langs het Havenrak. De markttijden zijn 
van 10.30 - 16.30 uur. 
Prijs marktkraam: € 40,- kraam met eten en drinken  € 60,--. De brieven 
aan de vaste kraamhouders zijn de deur uit. Mensen die ook 
belangstelling hebben voor een kraam kunnen contact opnemen 
mailen naar anneliesblank@hotmail.com  

 
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. 

 
WONENPLUS BARBECUE  

12 juni bij Jesse op het terras aan de Parallelweg 

Aanmelden voor de mensen die niet vast op de lijst staan mogelijk t/m 
uiterlijk donderdag 5 juni 12.00 uur bij WonenPlus Waterland, tel. 0299-
650480. Bij slecht weer eet men gewoon in de Draai. 

 
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. 

 
AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km. 

maandag 23 t/m donderdag 26 juni( inhaaldag zaterdag 28 juni) 

Hebt u de inschrijving gemist dan is er nog een tweede kans. Deze is 
tot en met zaterdag 31 mei 2014 (daarna kunnen we geen medailles 
meer bestellen) 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; € 6,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te voldoen. 

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

KARMAC BIBLIOTHEEK  
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. 
Meer info: www.karmacbibliotheek.nl  
E-mail: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIE FEESTWEEK 2014 

Verschillende verenigingen zullen, net als voorgaande jaren, vermaak 
elementen organiseren tijdens de feestweek. Ook voor de jeugd wordt 
weer het een en ander georganiseerd. 
Aan meerdere onderdelen kunnen belangstellenden individueel 
meedoen, maar er kan ook in competitie verband als team worden 
deelgenomen, ploegen, groepen, vrienden, buren, straten kunnen zich 

aanmelden( mits er aan onderstaande regels wordt voldaan. Minimum 
leeftijd voor de competitie: 16 jaar. Een deelnemer kan slechts voor 
één vereniging/team uitkomen, een team moet uit tenminste 6 
deelnemers bestaan.  
Aanmelden voor 15 juli bij: Wouter Jesse, tel. 403 1297 of Annelies 

Blank, tel. 403 8845, e-mail: anneliesblank@hotmail.com  
Bij aanvang van het eerste competitie element dienen de namen van 
de deelnemers en aan welk onderdeel zij deelnemen doorgegeven te 
zijn. Weinig voorwaarden, maar door de Broeker Gemeenschap wordt 
het zéér op prijs gesteld, dat elk team zich aan deze regels houdt. De 
herkenbaarheid en presentatie van het team zal worden beoordeeld en 
met punten worden beloond. De competitie bestaat dit jaar uit de 
volgende onderdelen: polsstok verspringen  -  klaverjasdrive – Wii 
computer- waterspektakel - talentenshow -  kermisspel - steenwerpen - 
verrassingselement. 

Wijzigingen voorbehouden!!! 
. 

KORENDAG in MONNICKENDAM 

Voor de 19e keer organiseert de Cantorij Grote Kerk haar Korendag 
op: Zaterdag 24 mei 2014. 

Uit de enorme belangstelling die in de loop der jaren is ontstaan, 
blijkt hoezeer er wordt genoten van de verscheidenheid aan koorzang. 
Ook de pers laat zich lovend uit over de muzikale prestaties 
en de gezellige sfeer in de stad Monnnickendam en 
“Een muzikale traditie die in ere gehouden moet  worden” 
Elk koor dat zich aanmeldt krijgt de gelegenheid om uit eigen repertoire 
te zingen, met of zonder begeleiding van instrumenten. 
Het accent van de Korendag ligt vooral op het stimuleren van de 
koorzang en op het interesseren van meer mensen voor het 
gezamenlijk musiceren. 
Programma 

Zaterdag 24 mei van 10.00 – 18.00 uur zal in de 6 verschillende 
locaties in het teken staan  van een doorlopend zangfestijn in  alle 
kerken en andere locaties van  Monnickendam. 
Reeds vele jaren nemen ongeveer 90 koren deel, waarvan velen bij 
herhaling en sommigen zelfs ieder jaar. 
Elk half uur brengt een koor haar eigen programma van max. 25 
minuten. Aan het eind van de Korendag is  in de Grote Kerk de 

SLOTMANIFESTATIE 

met samenzang van  bekende liederen in samenwerking met  
muziekvereniging Juliana uit Marken. 
Gemengd Koor Broek in Waterland zingt om 13.30 uur in de Grote 
Kerk. Entree voor koorleden en bezoekers € 3,-, geldig voor alle 
locaties. 
                    

BROEKELICIOUS 2014  
Op 27 en 28 juni 2014 gaat het 1e ''Broekelicious'' van start. Tijdens 

dit culinaire totaalspektakel, in en rond het Broekerhuis, geheel 
overdekt, zullen allemaal Broeker koks, sommeliers en restaurateurs 
hun specialiteiten en creaties produceren. Deze culinaire experts zullen 
op vrijdagavond een amuse voor u maken en zijn er diverse 
specialiteiten hoeken op het gebied van drank. Op zaterdagavond kunt 
u de 15 koks in volle glorie aanschouwen als zij hun delicatesse 
bereiden en laten proeven. Beide avonden worden opgeluisterd door 
''verrassings-optredens''. Op 22 mei gaat de voorverkoop van start 

voor ''Vrienden'' van Broekelicious via onze website. Dus zorgt u dat u 
Vriend bent ...want we zijn gelimiteerd in toegangskaarten. Voor meer 
informatie kijk op www.broekelicious.nl! 
 
 

Expositie Henri Cassiers verlengd. 

De expositie "Holland anno 1900" van fine art prints van Henri Cassiers 
(1858-1944) welke onderdeel is van de Kunstroute Broek in Waterland 
op 29 en 30 mei, is verlengd. De Waterland Art Gallery is met deze 
expositie ook geopend op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni van 11.00 
tot 17.00 uur. De 50 afbeeldingen alsmede uitvoerige informatie over 
het verblijf van Henri Cassiers in Nederland zijn te vinden op de 
website www.henricassiers.nl. 
 

BURGERLIJKE STAND 
geboren 

Wietske Manon d.v. Lars Drijver en Afke Bijpost 
Evy d.v. Roy Veltman en Marloes van Berkum 

overleden 

Jan Dobber, oud 80 jaar, e.v. Lies van Dieren 
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