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AGENDA 

3jul Rechtsadviesbureau  
4jul Filmhuis Broek in Waterland in DRAAI 33  
5of12jul Workshop Held & Heldin  
7jul Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur  
9jul Sporspektakel Clinic Inline Skaten te Monnickendam  
10jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde  
11jul Sportspektakel: Raften op Marken  
10jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur  
10jul DRAAI 33 geen digitaal café  
17jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde  
17jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur  
17jul DRAAI 33 geen digitaal café  
24jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde  
24jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur  
24jul DRAAI 33 geen digitaal café  
31jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde  
31jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur  
31jul DRAAI 33 geen digitaal café  
7aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde  
7aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur  
7aug DRAAI 33 geen digitaal café  
7aug Rechtsadviesbureau  
9t/m17aug Feestweek  
12aug SportifyKids Grote Sportdag voor kinderen  
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

KWIJTGERAAKT 

Wagengouw 4 is een surfplank kwijt! Het is een semi zinker (merk 
onbekend) van ongeveer 250 cm met drie grijze voetbanden en hij is 
op 17 of 18 juni weggedreven. Graag een belletje naar 0652477275 
of een briefje in de bus.  
Ik ben vrijdag 13 juni na het voetbal mijn zonnebril op sterkte verlo-
ren, waarschijnlijk aan het Oosteinde. Merk ray-ban, kleur bruin in 
een zwarte koker. Mogelijk heeft iemand hem gevonden.  

 
Rechtsadvies bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden en 
inlichtingen 020-6625918 (secr. Dorpsraad), b.g.g. 0622380982.  
Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten!  
 

YIN-YOGA 
Vanwege het grote succes gaan de YIN lessen weer verder!  

Tot en met 23 juli zijn de lessen op wo-avond van 21:00-22:00. De 
eerste les start 25 juni. Na de zomervakantie gaan de lessen naar de 
do-avond. De lessen zijn op basis van inloop, je komt wanneer je zin 

hebt, 10 euro voor een losse les. Wil je meer informatie of wil je je 
opgeven, stuur dan een mail naar sylschaefer@hotmail.com 
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BROEKER MARKT 

Zaterdag 16 augustus wordt de o zo gezellige Broeker markt weer 
georganiseerd.  
In verband met de komende zomervakantie wil de Broeker Ge-
meenschap de bewoners van het Havenrak, Dorpsstraat en 
Kerkplein vragen, indien zij op vakantie zijn, er zorg voor te wil-
len dragen dat hun auto op die dag (zaterdag 16 augustus) niet 
voor de eigen woning geparkeerd kan zijn. Op die dag geldt voor 
de genoemde straten een parkeerverbod. Bij voorbaat dank hiervoor  

Stichting De Broeker Gemeenschap.  
 

ZUIDERWOUDER KERK OPEN 
Van 8 juli t/m 23 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag 

open van 12.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers ontvangen u gastvrij.  
Een heerlijke plek om even te rusten na een fietstocht of wandeling.  
Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een tekst voor 
elke dag en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.  
Verder onze beroemde streekproducten als jams, sappen en de ech-
te hand gebreide sokken. Toeristische informatie ligt er en een breed 
assortiment boeken en fotokaarten.  
Tot eind juli is er een tentoonstelling van de veelzijdig kunstschilder 
Martin Coppes en van 1 augustus tot 1 september werk van Cathari-
na Reynolds. Kom vrijblijvend een kijkje nemen!  

 
TENTOONSTELLING 

Zaterdag 5 en zondag 6 juli van 11.00 tot 16.00 uur in de kerk van 
Zuiderwoude houden de leerlingen van Malisca een tentoonstelling 

van hun werk van de laatste twee jaar. Een grote variatie van kerami-
sche sculpturen, beelden en vazen. Koffie en taart staan klaar, een 
fietstochtje waard!  

EXPOSITIE 
Van 8 t/m 31 juli exposeert Martin Coppes (Roma, Australië, 1951) 

in de kerk van Zuiderwoude olieverven en aquarellen over Amster-
dam en Waterland.  
Martin Coppes, opgegroeid in o.a. Borneo en Venezuela, heeft de 
opleiding aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in 
Den Bosch (1971-1976) gevolgd. Vervolgens heeft Coppes zich ge-
vestigd als beeldend kunstenaar, geïnspireerd door diverse studierei-
zen rond de Middellandse Zee en in Zuid-Amerika. Naast zijn kunste-
naarschap is hij als docent verbonden aan het Amsterdam Fashion 
Insitute (AMFI, Amsterdam) en geeft hij workshops tekenen en schil-
deren in Amsterdam en Zwolle.  
Een groot deel van het latere oeuvre van Coppes gaat over Amster-
dam. Verrassend wil Coppes ook zijn met de ruimtes waar hij zijn 
werk laat zien. Sinds 1994 exposeert hij regelmatig op ongebruikelij-
ke locaties. De kerk van Zuiderwoude past in deze traditie.  
“Vernissage”: Coppes zal van 8 t/m 15 juli aquarelleren in de kerk 

van Zuiderwoude, te midden van zijn expositie.  
Info: www.martincoppes.com  

 
PILATES 

Wegens een groeiende wachtlijst starten we na de zomer met een 
extra pilatesles (ochtendles). Heeft u wel eens last van uw rug, wordt 
u steeds stijver of wil u uw buikspieren versterken?  
U kunt nu een gratis proefles komen doen. Bel voor informatie naar 
Carol, 0611395952  

 
FILMHUIS BROEK IN WATERLAND 

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. Je kunt je nog steeds op de mailing-

lijst laten zetten, stuur hiervoor een mail naar filmhuis-
broek@gmail.com 
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BSO SPORTYFY KIDS 

Inmiddels bestaat BSO Sportify Kids al een jaar in Broek in Water-
land. Wij kijken terug op een zeer geslaagde start en zijn blij dat we 
nu een vast onderdeel kunnen uitmaken van de opvang in Broek in 
Waterland.  
Voor degene die nog geen kennis gemaakt heeft met ons, Sportify 
Kids biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op 
het sportcomplex van SDOB. We richten ons daarbij op vier pijlers: 
Sport , Creativiteit, Muziek en Vrije Tijd. Om het activiteiten aanbod 
zo breed mogelijk te kunnen maken, werken wij met vaste sportin-
structeurs en pedagogen die dagelijks zorgen voor een leuk en uit-
dagend programma!  
En dan nog een sportieve aankondiging om alvast in uw agenda te 
noteren. net als vorig jaar organiseert Sportify Kids op Dinsdag 12 
Augustus een grote sportdag met vrije deelname voor alle kinderen 

van 4 t/m 12 jaar !  
Voor meer informatie kunt u altijd tijdens openingstijden bij ons bin-
nen lopen of u kunt een bezoekje brengen aan onze website: 
www.sportifykids.nl  
 

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 be-
schikking hebt? Of heb je gewoon zin in een heerlijke workshop over 
de valkuilen en de power van het vrouwelijke, met humor en diep-
gang, in een prachtige omgeving? Doe mee met de Workshop.  
Een dag om jezelf bewust te worden van je innerlijke kracht. Met ver-
halen, 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 deel-
nemen. 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 onvoldoen-
de deelnemers krijg je je geld spoedig teruggestort.  

 
AVONDVIERDAAGSE in BROEK 

Lopers gefeliciteerd, vrijwilligers bedankt!  
Afgelopen vrijdag zijn er weer ruim 200 kinderen blij met een avond-
vierdaagse medaille naar huis gegaan. Er werd fantastisch gelopen. 
Alle kinderen (en volwassenen) die het weer volbracht hebben gefeli-
citeerd!!! Maar het had niet gekund zonder al die helpende handen. 
Alle mensen die hielpen bij uitzetten van de routes, de controleposten 
en medaille uitreikers, de EHBO, al de boeren waar we over de wei-
landen mogen wandelen en Boukje die spontaan voor 170 mensen 
limonade ging schenken (samen ongeveer 30 mensen) allemaal har-
telijk bedankt. Het was een geweldige avondvierdaagse. Tot volgend 
jaar Tatia Englebert.  

 
Gemeente Waterland zoekt vrijwilligers voor het besturen 

van een buurtbus. 
In onze regio is met de busmaatschappij afgesproken dat er een mo-
gelijkheid moet bestaan voor het inzetten van een buurtbus. Deze 
buurtbus kan b.v. gaan rijden tussen kernen waar geen openbaar 
vervoer is, dan wel vanaf kernen zonder openbaar vervoer naar ker-
nen met openbaar vervoer, zodat daarop kan worden aangesloten.  
De busmaatschappij neemt de kosten van de bus voor haar rekening, 
maar de bus wordt bestuurd door een vrijwilliger. Hiervoor is de ge-
meente op zoek naar vrijwilligers die samen een pool willen vormen 
om de buurtbus te kunnen besturen. Gedacht wordt aan 25 tot 30 
m/v. De planning voor het besturen van deze bus wordt ook verzorgd 
door de busmaatschappij. De vrijwilligers krijgen een training voor het 
kunnen rijden met deze kleine bus, waarvoor een rijbewijs B vol-
doende is. Van de vrijwilliger wordt een inzet gewenst van gemiddeld 
een halve dag per week. Voor meer info bekijk de site van de buurt-
bus in de Beemster, die zeer succesvol is.  
http://www.buurtbusbeemster.nl.  
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de Dorpsraad Broek in 
Waterland, t.w. johannahuizer@gmail.com of tel: 020-6625918  

 
Leer nu Spaans bij de Bolder 

Spreek je nog geen woord Spaans of wil je juist je Spaanse woor-
denschat perfectioneren? We geven je de keuze uit twee niveaus: 
Spaans voor beginners: dinsdagavond op 19:15 uur  
Spaans voor gevorderden (Je hebt 40 tot 80 uur Spaans gevolgd): 
dinsdagavond op 20:30 uur  
Start: 9 september 2014. Duur / aantal: 12 lessen  
Prijs: € 156,- Locatie: De Bolder, 't Spil 1, 1141SB Monnickendam. 
Voor meer informatie zie de website www.debolder.com  
of neem contact op met Paola Páez 06 142 46 166  

 
 
 
 
 
 
 

AUTOTUNNEL ONDER BROEK DOOR 

De stuurgroep bereikbaarheid Waterland is al enige tijd bezig de 
knooppunten in de N247 op te lossen. Hun oplossing voor Broek be-
staat uit het aanleggen van een nieuwe brug met 3 rijstroken en dus 
een extra rijstrook door het dorp eventueel met geluidsschermen.  

Bovendien kan er geen fietsverkeer meer over de brug.  
Komend vanaf de Broekermeerdijk moeten de fietsers onder de weg 
door naar de Eilandweg, de Pelserbrug en de Zuiderbrug over en 
weer door een fietstunnel naar de Parallelweg, visa versa.  
Dit is mijn inzien geen goed idee. Het splitst het dorp nog meer in 
tweeën, geeft nog meer geluidsoverlast en helpt niet bij het oplossen 
van het file probleem.  
Om dit aan de provincie duidelijk te maken ben ik een petitie gestart. 
Doormiddel van het tekenen kun je aangeven dat je het eens bent 
met de stelling: Geen extra asfalt door Broek, wel een tunnel.  

Er is al door 1200 mensen getekend. Maar we hebben nog veel meer 
handtekeningen nodig.  
Bent u ook voor een tunnel en tegen asfalt. Ga dan naar:  

http://www.petities24.com/tunnel_broek_in_waterland  
vul uw naam en emailadres in en klik op signeer het ondertekenen 
van de petitie is klaar.  
Beschikt u niet over een computer of emailadres dan mag ook een 
ander uw gegevens invullen of bel naar Tatia Englebert 020-4033530 
dan kom ik langs met een echte handtekeningenlijst.  
U kunt ook helpen door anderen, dorpsgenoten, vrienden, kennissen 
en familieleden op de petitie te wijzen, ook mensen die boven Broek 
wonen en van de weg gebruik maken.  
Dank u wel Tatia Englebert  

 
DANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANSDANS 

Het is weer mogelijk voor nieuwe ballerina's om zich in te schrijven 
voor ballet. Overigens zijn balletdansers ook van harte welkom.  
Het nieuwe seizoen start twee weken na de zomer. We beginnen nu 
al met de indeling. Is uw kind 4 jaar of ouder, dan is uw kind van har-
te welkom.  
Ook oudere kinderen tot 10 jaar kunnen zich inschrijven.  
Bel voor informatie naar juf Carol, 0611395952.  

 
SPORTSPEKTAKEL 

INLINE SKATEN EN RAFTEN IN DE ZOMERVAKANTIE 
Sportservice Zaanstad organiseert in de eerste week van de zomer-
vakantie een sportspektakel voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar en een 
sportspektakel voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar.  
Woensdag 9 juli: Clinic Inline Skaten  

We mogen gebruik maken van het mooie gladde terrein van Hand-
balvereniging Monnickendam voor deze leuke clinics inline skaten. 
Een instructeur van Schaatstrainingsgroep Waterland zal de clinics 
geven. Je mag je eigen skates meenemen maar het hoeft niet. Er is 
voor iedereen een paar skates in de juiste maat en natuurlijk is ook 
het beschermingsmateriaal aanwezig.  
Locatie: Handbalvereniging Monnickendam, Sportpark Markgouw, 
Corn. Dirkxlaan 344, Monnickendam.  
Tijden: 14.00 – 15.00: jongens en meisjes van 6 t/m 8 jaar,  
15.00 – 16.00: jongens / meisjes van 9 t/m 12 jaar.  
Kledingadvies: Lekker zittende (sport-)kleding; sportsokken.  
Kosten: € 2,-- per deelnemer, meenemen op de dag zelf.  
Voor deze clinics geldt een maximum van 20 deelnemers per clinic.  
Vrijdag 11 juli: Clinic Raften  

Op het doorgaans vrij rustige water van de Gouwzee zal Rick Daman 
van Kanoschool.nl twee clinics raften geven. Dan zal je merken dat je 
niet per se snelstromend water nodig hebt om leuk te raften want er 
zijn genoeg leuke dingen te doen, ook op vlak water. In een raft kun-
nen maximaal acht kinderen, en elke raft heeft een volwassen in-
structeur. Samen leren peddelen, evenwichtspelletjes en een wed-
strijdje hard varen zullen allemaal aan bod komenDeze sport is ge-
schikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Een zwemdiploma is verplicht!  

Locatie: Het kleine strandje bij de haven van Marken.  
Tijden: 14.00 – 15.00: jongens / meisjes van 9 t/m 12 jaar,  
15.00 – 16.00: jongens / meisjes van 9 t/m 12 jaar.  
Kledingadvies: Lekker zittende (sport-)kleding die nat mag worden; 
zwemkleding bij mooi weer. Waterschoenen i.v.m. peddels in de 
boot. Neem ook een handdoek en droge kleding mee!  
Kosten: € 5,-- per deelnemer, meenemen op de dag zelf.  
Voor deze clinics geldt een maximum van 24 deelnemers per clinic.  
Inschrijven:  

Inschrijven voor deze clinics is gewenst om teleurstelling te voorko-
men! Dit kan tot de ochtend van tevoren bij Anke Feenstra van 

Sportservice Zaanstad via e-mail afeenstra@sportservicezaanstad.nl, 
en telefoon: 075 – 653 99 84. Vermeld alstublieft naam, leeftijd en 
woonplaats. Deze activiteiten zijn bedoeld voor jeugd uit gemeente 

Waterland (Monnickendam en bijbehorende kernen). 


