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AGENDA 
  5jun Spiritueel Café in DRAAI 33: Interactief handlezen 
  6jun Filmhuis in DRAAI 33 
12jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
12jun WonenPlus Barbecue bij Jesse, Parallelweg 7 
12jun DRAAI 33 – Digicafé 14.00 uur 
14/15jun Diner en Theater in Het Venster, Overlekergouw 1 
15jun Broeker Kerk Afscheidsdienst ds. Henk Ekker 
15jun Catharina Stichting: Pastorietuin concert 
16jun Concertje door accordeonleerlingen in DRAAI 33 
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 
24t/m27 juni Avondvierdaagse, gewijzigde datum 
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 OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
 3jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
 3jul Rechtsadviesbureau 
 4jul Filmhuis Broek in Waterland in DRAAI 33 
 7jul Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
10jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
10jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 

 
VERSCHIJNINGSDATA 

I.v.m. vakanties verschijnt de BG op de volgende data: 
Inleveren copy  Verschijningsdatum 
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 
 

HONDENPOEP 
Waarom bezorgen sommige hondenbezitters overlast door hun hond in  
tuintjes te laten poepen. Aangezien uw hond zeker in de bebouwde 
kom aangelijnd hoort te zijn, laat u dat gebeuren! 
Vreemd, op het ogenblik gebeurt het ook op de Binnenweeren. 

 

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. 

 

Gevraagd: tweedehands herenfiets voor 14-jarige.  
Niet al te duur. Tel: 0644128824 

 

GEVONDEN 
Een  leren  kinderslipper,  tel.  403  3540  ‘t  Winkeltje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 
 Donderdagavond 5 juni  Wees welkom in DRAAI 33, inloop vanaf 
19.30 uur, start Spiritueel Café 20.00 uur. Kosten:  €  10. 

 
FILMHUIS BROEK IN WATERLAND 

De 1e mailing over de film van 6 juni en andere praktische zaken is 
verleden week verspreid. Binnen 2 dagen waren de aanmeldingen 
rond; heel positief is dat. Op vrijdagavond 4 juli, weer de 1e vrijdag van 
de maand, zullen we de 2e film draaien.   
Daarna is het ook voor het filmhuis zomervakantie. We starten weer in 
september. Informatie over de film die in juli wordt vertoond en 
informatie over nieuwe plannen zal in de 2e nieuwsbrief staan, half juni 
wordt deze verspreid. Je kunt je nog steeds op de mailinglijst laten 
zetten, stuur hiervoor een mail naar filmhuisbroek@gmail.com 

 
GEEN  STADSVERLICHTING op zondag  8 JUNI 

We hebben besloten geen meditatie te doen op Pinkster zondag. 
Dat betekent dat het zomerreces dit jaar vroeger ingaat. In juli en 
augustus zijn er géén meditaties in het kader van Stadsverlichting. 
Nader bericht volgt in de loop van de zomer. 

 
KERK OPEN – EXPOSITIE 

Judith Dubois met zand(uit de hele wereld)schilderijen 
8 juni t/m 18 juli 

Het idee van het maken van zandschilderijen ontstond tijdens een werk 
reis in Californië: een landschap schilderen met het landschap zelf. De 
vele verschillende kleuren van zand en aarde zijn puur en krachtig, grof 
en subtiel tegelijkertijd, niet na te maken met welke verftechniek dan 
ook. Zand heeft een natuurlijke structuur waardoor het licht op 
verschillende manieren weerkaatst.  
Als ik op reis ga, ga ik verder dan alleen het kijken naar het landschap. 
Ik wil het aanraken en meenemen en het zijn eigen verhaal laten 
vertellen. Ik wil een nieuwe wereld creëren te midden van en gemaakt 
uit deze wereld. De schoonheid van de natuur en de gevoelens die ik 
erbij krijg, wil ik vastleggen. Ik wil mensen uitdagen betrokken te zijn bij 
de natuur, erbij stil te staan, ermee samen te werken en er bewust van 
te worden. Ik voel mij de alchemist als deze schatten uit de aarde 
bijeen komen op het doek. 
Het materiaal is niet alleen het medium maar ook het onderwerp.  

 
 

AVONDVIERDAAGSE Broek in Waterland 2014 
Let op - let op - let op!!!!!!!! 

I.v.m. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Chili op maandag 
23 juni (om 18.00 uur) wordt de start van de avondvierdaagse 
verplaatst naar dinsdag 24 juni. We lopen op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 
juni 2014. Op vrijdag is de start na de tentoonstelling op de 
Havenrakkers (18.30 tot 18.45 uur voor de 10 km en om 18.45 uur voor 
de 5 km). Kunt u op vrijdag niet lopen dan bent u alsnog welkom op 
maandagavond om 18.00 uur (in dat geval is donderdag uw laatste 
loopdag). Problemen of iets niet duidelijk neem contact op met Tatia 
Englebert 020-4033530 of 06-22051338 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Wim Verweij, oud 70 jaar 
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DINER en THEATER in HET VENSTER 

Theatergroep Coma speelt op zaterdag 14 en zondag 15 juni 
‘Zing  nog  een  Liedje,  Vertel  nog  een  Verhaaltje’ 

van Lenox Toddie. Een ontroerende, herkenbare eenakter over de 
onverbrekelijke band tussen moeder en dochter. Van manipulerende 
kleuter en zorgzame moeder, via de roerige puberteit, tot hoogbejaarde 
moeder en zorgzame dochter. 
Spel: Marion Bosschieter en Maaike Vos. Regie: Wim Brondgeest 
Vanaf 18.00 bent u van harte welkom in het theaterrestaurant voor een 
heerlijk 3 gangen diner. Aansluitend, om 20.00, speelt theatergroep 
Coma. Na afloop kunt u nagenieten met een drankje en live muziek. 
Een prachtig avondje uit! 
Kosten:  inclusief  3  gangen  diner  €  27,50.  Exclusief  diner  €  7,50 
Reserveren (verplicht): Katja 0646396352 
Locatie:  ’t  Venster  op  Waterland,  Overlekergouw  1 
 1151 CX Broek in Waterland   

 
AFSCHEIDSDIENST ds. Henk Ekker 

Op zondag 15 juni zal ds. Henk Ekker afscheid nemen van de 
Protestantse Gemeente van Broek in Waterland. Dat zal gebeuren in 
de ochtendkerkdienst om 10.00 uur. Medewerking zal worden verleend 
door ds. Martien Pettinga en de cantorij van de Broeker Kerk. 
Op 1 oktober 2013 ging ds. Ekker met emeritaat. Daarvoor was hij 
sinds 1990, dus gedurende 23 jaar, predikant van Broek in Waterland. 
Dominee Ekker was de dominee voor het hele dorp. Op weg naar de 
markt of één van de winkels in het dorp deed hij zijn pastorale taak. 
Voor iedereen had hij belangstelling. Het maakte niet uit of mensen lid 
waren van de kerkgemeenschap of niet, een pastor was hij in de 
breedste zin van het woord. 
Hij was binnen de kerkgemeenschap letterlijk en figuurlijk de 
voorganger. Niet alleen bracht hij als dienaar des Woords het WOORD, 
hij hield de kerkgemeenschap ook bij elkaar, inspireerde en 
motiveerde, troostte en vierde mee. 
Ds. Ekker heeft er voor gekozen pas afscheid te nemen als de nieuwe 
predikant, ds. Martien Pettinga, zijn intrede heeft gedaan. Dan zou de 
plaats van predikant achter de liturgische tafel en in het midden van de 
kerkgemeenschap pas weer echt vervuld zijn. 
Na afloop van de kerkdienst op 15 juni is er gelegenheid om ds. Henk 
Ekker en zijn vrouw te ontmoeten. De kerkenraad hoopt op een 
kerkdienst waarbij dankbaarheid de boventoon voert en de Geest Gods 
ons mag inspireren voor de toekomst.  

 
FANFARE ZUIDERWOUDE 

Op 15 juni om 11.30 uur geeft het Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. 
Thomas Geerts i.s.m. de Catharina stichting haar Pastorietuin 
concert. Voordat de zomervakantie begint willen wij u nog een leuk 
programma laten horen. U zult merken dat sommige stukken 
herkenbaar  zijn  en  u  uitnodigen  om  mee  te  zingen,  zoals  “The  winner 
takes  it  all”  van  Abba,  “Yesterday”  van  The  Beatles  en  Grease  met  
haar bekende liedjes staat ook op het repertoire. 
Het opleidingsorkest zal ook nog van zich laten horen, wat dat zal zijn 
is nog een verrassing. Neem uw klapstoel mee en kom gezellig naar de 
Pastorietuin te Zuiderwoude, de koffie staat klaar. Bij storm of regen in 
het dorpshuis te Zuiderwoude. 

 
CONCERTJE door ACCORDEONLEERLINGEN 

Op 16 juni spelen kinderen en volwassen ingestudeerde 
accordeonwerkjes voor. Het publiek is welkom! Vanaf 19:00 uur kan 
men terecht in DRAAI 33 in Broek in Waterland. Het voorspelen begint 
om 19:30 uur met Meike (10), Pavle (11), Joppe (11) en Kelley (14). 
De accordeongroep zal een uiteenlopend repertoire laten horen waarin 
o.a. te horen is: een tango, 5/4 maat (knipoog naar Dave brubeck) en 
swing’. De docenten Marian van Vloten en Piet Verzijde vormen voor 
deze gelegenheid een duo. Zij spelen Gankino Horo (Bulgaars), 
Chinatown (Rock ballade), Spanische Serenade en de schnell polka 
Ferien in Sicht. Na afloop is er gelegenheid met de spelers en de 
docenten van gedachten te wisselen.  

 
WATERLAND WORKSHOP COLLECTIEF 

De kunst van luisteren: een inleiding door Goof Buijs 
donderdag 19 juni in DRAAI 33 

Luisteren is een kunst: we kunnen het allemaal, maar het lukt ons niet 
altijd. We kunnen de kunst van luisteren beter leren gebruiken. We 
willen graag actief en volledig aandacht krijgen van en geven aan 
anderen om ons heen. Met actief luisteren sta je open en heb je meer 
aandacht voor je medemens. Op deze workshop staan we stil bij de 
kunst van luisteren: wat heb je eraan, hoe doe je het, en hoe kan je dit 
elke dag en op elk moment toepassen. De theorie erachter gaat ervan 
uit dat je, als er actief iemand naar je luistert en aandacht voor je heeft, 
ruimte krijgt voor gevoelens en herinneringen uit je verleden, die je nu 
soms in de weg staan. Zo krijg je ruimte om beter doelen te stellen in je 
leven en voor de wereld om je heen. En je gaat je vermogen om helder 
te denken beter gebruiken. Kosten: tussen  €  5  en  €  10,  naar  
draagkracht. Aanmelden: Goof Buijs, , bunic@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAKKER AAN HUIS 

Geachte klanten, 
Hierbij met grote tegenzin een mededeling. 
We gaan stoppen met de brood bezorging op zaterdag 1-11-2014 
dat is onze laatste bezorgdag. 
Door onverwachte omstandigheden is dit besluit genomen. 
UITLEG:  
We zitten met 4 bezorgbakkers in een pand in de Baanstee, 3 daarvan 
worden een dezer weken 65 jaar en stoppen met bezorgen. Ik blijf 
alleen over. De bakkerij waarvan wij ons brood betrekken vindt dat te 
weinig omzet om het pand open te houden en in mijn eentje kan ik de 
huur niet opbrengen. De bakkerij stopt dus met de leverantie van brood 
aan mij . 
Gezien nog enkele lichamelijke problemen (knie enz.) hebben mijn 
vrouw  en ik het besluit genomen om per 1-11-2014 te stoppen . 
Maar tot die datum blijven we brood bezorgen!!!!! 
Vriendelijke groet INEKE en NICO SMAL. 

 
COLLECTE 

Van maandag 23 t/m zaterdag 28 juni collecteert Handicap.nl voor 
mensen met een beperking. Het geld is bestemd voor Ango Fonds. 
Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulp verleend aan mensen 
die buiten andere regelingen vallen, ongeacht of ze lid zijn van de 
Ango of niet. Info: www.ango.nl/steun  Wilt u helpen met collecteren. 
Neem contact op met Lisette: lisette.hendrikse@xs4all.nl 
 

De opbrengst van de Anjercollecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds  bedraagt  €  1061,53.  Een  derde  deel  van  dit  bedrag  komt  
to aan het Gemengd Koor dat in Broek in waterland de collecte heeft 
georganiseerd. Namens het koor bedankt voor uw gift. 

 
WATERLAND-KERKENLAND 

 21 / 22 juni en 28 / 29 juni  
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-
Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo's 
wordt getrakteerd. De tocht op 21 en 22 juni gaat langs de kerken 
van  Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. 
Op 28 en 29 juni fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, 
Uitdam, Broek in Waterland en de R.K.Kerk te Monnickendam. 
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van jazz tot 
Big-band. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, 
koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er 
wel gefietst worden. U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel 
uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk een 
concertje van 20 minuten. Beide routes zijn elk ongeveer 18 
kilometer. De afstand tussen de kerken is tussen de 3 en de 5 km. 
Een passe-partout  met  routekaartje  voor  een  heel  weekend  kost  €  
7,50. Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende 
kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in 
Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. . Fiets 
mee en geniet! Route, programma en info: 
www.kerkencultuurwaterland,nl 
                    

BROEKELICIOUS 2014  
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni gaat het 1e ''Broekelicious'' van 
start. Tijdens dit culinaire totaalspektakel, in en rond het Broeker Huis, 
geheel overdekt, zullen allemaal Broeker koks, sommeliers en 
restaurateurs hun specialiteiten produceren. Op vrijdagavond maken zij 
amuses en zijn er diverse 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 5 juni a.s. gaat de openbare voorverkoop van start van 
Broekelicious via onze website: . www.broekelicious.nl. 
''Vrienden'' van Broekelicious kunnen nu reeds kaarten kopen. We zijn 
gelimiteerd in toegangskaarten......dus op = op  

  
Workshop Heks & Heldin:  

het Geheim van Vrouwelijke Kracht 
Word je weleens nerveus in het contact met andere vrouwen? Heb je 
het gevoel dat er meer kracht en wijsheid in je zitten dan je tot je 
beschikking hebt? Of heb je gewoon zin in een heerlijke workshop over 
de valkuilen en de power van het vrouwelijke, met humor en diepgang, 
in een prachtige omgeving? Doe mee met de Workshop. 
Een dag om jezelf bewust te worden van je innerlijke kracht. Met 
verhalen, liedjes, gespreksronden en oefeningen. Om te onderzoeken 
waar die geheimzinnige bron te vinden is, daar binnenin ons, van 
waaruit we open en vol zelfvertrouwen aan de wereld kunnen 
deelnemen.    Minimaal 6, max. 12 deelnemers per workshop.  
Zaterdag 5 of 12 juli van 10.30 tot 17.00 uur; 
Landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, 3971 PA Driebergen. 
Kosten: €  95,- inc. BTW, biologische lunch, sap, koffie en thee.  
Aanmelden bij: mail@lisettethooft.nl 
Je  inschrijving  is  definitief  als  je  €  95  hebt  overgemaakt  op  IBAN NL 98 
TRIO 078 68 47 433 t.n.v. A.E. Thooft, o.v.v. Heks & Heldin, en de 
gewenste datum. Als de workshop niet doorgaat wegens onvoldoende 
deelnemers krijg je je geld spoedig teruggestort. 
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