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AGENDA 

t/m  30aug Broeker Kerk Expositie Mathilde Ooms 
t/m 31 juli Zuiderwouder kerk Expositie Martin Coppes 
31jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
31jul DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
31jul DRAAI 33 geen digitaal café 
1t/m31 aug Zuiderwouder Kerk Expositie Catharina Reynolds 
  7aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
  7aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
  7aug DRAAI 33 geen digitaal café 
  7aug Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
  9t/m17aug Feestweek 
16aug Broeker Markt 
12aug SportifyKids Grote Sportdag voor kinderen 
14aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
14aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
14aug DRAAI 33 geen digitaal café 
15aug St.DOB Kermiskien 
21aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
21aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
21aug DRAAI 33 geen digitaal café 
22aug SRV De Draai Sjoelen 
28aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde 
28aug DRAAI 33 Koffiedrinken, spelletjes enz. 10.00 uur 
28aug DRAAI 33 geen digitaal café 
29aug SRV De Draai Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
30aug OUD PAPIER Havenrakkers 
31aug t/m 27 sept Broeker kerk Expositie Peter Spier 
31aug Zuiderwoude Cultuurmarkt 12.00 – 17.00 uur 
 1sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 4sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
 5sep SRV De Draai Geen activiteiten 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

 

JURIDISCH ADVIES 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! 
 
 

BUURTZORG in WATERLAND 

Vandaag bellen, vandaag zorg! 
Tel: 06-10570470 email: monnickendam@buurtzorgnederland.com 
 

 
SPREEKUUR EVEAN WIJKVERPLEGING 

houdt iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur SPREEKUUR in 

DRAAI 33, 1151 CD Broek in Waterland 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK  
De hele zomervakantie GEOPEND!!!!!! 

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 
Je kunt je ogen niet geloven, zoveel nieuwe titels in alle genres. 

 
BROEKER MARKT 

Er zijn nog kramen vrij. U kunt zich aanmelden bij Annelies Blank, tel. 

020 403 8845, 06 5241 4699; e-mail anneliesblank@hotmail.com of 
Peter Vinkenborg tel. 020 403 1824. 

 
BROEKER MARKT 

Zaterdag 16 augustus wordt de o zo gezellige Broeker markt weer 
georganiseerd.  
In verband met de komende zomervakantie wil de Broeker 
Gemeenschap de bewoners van het Havenrak, Dorpsstraat en 
Kerkplein vragen, indien zij op vakantie zijn, er zorg voor te willen 
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 echte 
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 Catharina 
Reynolds. Kom vrijblijvend een kijkje nemen! 

 

PILATES 

Heeft u wel eens last van uw rug, wordt u steeds stijver of wil u uw 
buikspieren versterken? Dan bent u bij Pilates aan het goede adres. Bij 
Pilates trainen we op een rustige manier (inspanning en ontspanning). 
De concentratie ligt op het 'power house'. Hiermee wordt bedoelt de 
buik- en rugspieren. Ook arm-, been- en bilspieren komen natuurlijk 
aan bod. Onze schouders, nek en hoofd proberen we daarbij bewust te 
ontspannen; die hebben in het dagelijks leven al genoeg te verduren. 
We krijgen een krachtiger, soepeler en leniger lichaam, dat veel minder 
last heeft van pijntjes omdat het goed onderhouden wordt. Bel voor 
informatie naar Carol, 0611395952 

 
TALEN INSTITUUT WATERLAND 

Heeft u ook zo'n zin om Spaans, Frans of Italiaans te leren? Wilt u 
eindelijk echt gemakkelijk Engels leren spreken, of kent u juist iemand 
die graag Nederlands wil leren? Dat kan allemaal bij Taleninstituut 
Waterland! In september beginnen er weer nieuwe cursussen. Kijk op 
www.taleninstituutwaterland.com of bel 06-12329694 (vanaf 4 
augustus). 
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 

De geheel vernieuwde website van de Dorpsraad 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl is nu in de lucht. Met alle actuele 
informatie over zaken die in het dorp spelen. 
Elk jaar vraagt de Dorpsraad om een vrijwillige bijdrage. Als kleine 
ondersteuning in de uitgaven die de Dorpsraad maakt, kunnen we de 
website in de lucht houden, de Dorpsraadkrant blijven uitbrengen, onze 
vergaderingen houden en acties ondersteunen. U kunt uw bijdrage 
overmaken op bankrekeningnummer NL67 RABO 0354 0526 32 t.n.v. 
Dorpsraad Broek in Waterland, o.v.v. bijdrage 2014 

OP DE MARKT 
16 augustus:  Tunnel Broek – ja; meer asfalt – nee 

Op de Broeker markt op 16 augustus staat een kraam van de 
Dorpsraad: Tunnel Broek – ja; meer asfalt – nee  
De dorpsraad roept alle Broekers en inwonenden van omringende 
gemeenten  hun stem te laten horen en de petitie te tekenen 
http://www.petities24.com/tunnel_broek_in_waterland .  

Er zijn ook handtekeningenlijsten op de kraam. 
 

BOOTCAMP 

16 augustus Broekermarkt en natuurlijk de grote Land over Zand 
wedstrijd. Altijd gedacht “ik wil een keer meedoen, maar liever niet 
alleen of ik ben niet getraind”. 
Dan heb je nu GEEN EXCUUS meer. Want Bootcamp Club Broek 
organiseert als voorbereiding 4 speciale Bootcamp Trainingen. 
Zaterdag 2 augustus: 9:30 uur Volgermeerpolder € 7,- 
Dinsdag 5 augustus: 19:45 uur Volgermeerpolder € 7,- 
Zaterdag 9 augustus: 9:30 uur Plek waar we nat worden € 7,- 
Dinsdag 12 augustus: 19:45 uur Volgermeerpolder € 7,- 
Wie: Iedereen, ook al doe je niet mee met de wedstrijd Land over Zand 
op 16 augustus! Jij, Familie, Vrienden en Kennissen! 
Kosten: alle 4 de trainingen €20,- per persoon, een losse training is ook 
mogelijk (niet in combinatie met de rittenkaart). 
Twijfel dus niet meer en geef je op via info@feelingwellness.com. Voor 
de gene die op vakantie gaan, FIJNE VAKANTIE!! 
 

GEEN EXTRA ASFALT, WEL EEN TUNNEL 

De stuurgroep bereikbaarheid Waterland (een groep o.l.v. de provincie) 
is al enige tijd bezig de knooppunten in de N247 op te lossen. Hun 
oplossing, een extra rijstrook door Broek en eventueel 
geluidsschermen, zal het dorp nog meer in tweeën splitsen, geeft meer 
geluidsoverlast (een bredere weg zorgt altijd dat auto's harder gaan 
rijden) en lost het file probleem niet op (het wordt een halve busbaan 
en maar in 1 richting). 
De gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken voor een tunnel 
i.p.v. extra asfalt. De dorpsraad deelt dezelfde mening. Maar de 
provincie zet door en wil zo snel mogelijk voor het asfaltplan kiezen. Er 
is een petitie gestart om de provincie te overtuigen dat ze  op de 
verkeerde weg zitten. Er is al door bijna 1300 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". Op uw email krijgt u 
een mail waarin u uw "handtekening" moet bevestigen. Het 
ondertekenen van de petitie is dan klaar. Hebt u al getekend? Hartelijk 
dank daarvoor! Misschien hebt u nog buren, familie, vrienden of 
kennissen in of buiten Broek die van de weg gebruik maken en ook 
willen tekenen. Bij voorbaat dank! 

 
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 harte 
welkom.  
Ook oudere kinderen tot 10 jaar kunnen zich inschrijven. 
Bel voor informatie naar juf Carol, 0611395952. 

 
30 VAN AMSTERDAM NOORD 

Ook dit jaar loopt het parcours van de 30 van Amsterdam Noord door 
Broek in Waterland en Zuiderwoude en wel op zondag 7 september. 

Adopteer een verzorgingspost 
Dit jaar hebben we ook weer de actie “ADOPTEER EEN 
VERZORGINGSPOST”. Dit houdt in dat wij zorgen voor een tafel, 

bekertjes, water/sportdrank, sponzen. Jij zorgt voor een team van 
ongeveer 5 personen. De stand mag je versieren met reclame uitingen 
van je bedrijf, stichting of vereniging.  
Het mag natuurlijk ook gewoon een vriendengroep (m/v) zijn die er een 
gezellige dag van maken met slingers en muziek.  
Mail ons via organisatie@30vanamsterdamnoord.nl bij interesse. 

 
BROEKER KERK 

De Broeker kerk is t/m  29 september dagelijks geopend. 
Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

EXPOSTIE 
Mathilde Ooms t/m 30 augustus en in september Peter Spier 

 
 
 
 
 
 
 
 

BROEKER KERK 
EXPOSITIE Mathilde Ooms 24 juli t/m 28 augustus 2014 

Het begon op vierjarige leeftijd met het maken  van een balletrokje uit 
een oude vitrage………..maar een beslissing werd genomen toen een 
jaar later de penselen, verf, maar ook zagen, hamers, vijlen, enz. van 
vader Meijer verdwenen en deze gebruikt en met resultaat op zolder 
teruggevonden werden: dat kind moet ‘iets creatiefs’ worden – maar 
dan wèl met brood op de plank! 
Het werd uiteindelijk een lerarenopleiding handenarbeid en tekenen op 
de Bouman Academie in Amsterdam. Hoewel Mathilde daar niet haar 
beroep van heeft gemaakt is zij altijd (en met vlagen zeer fanatiek) 
actief kunstzinnig en kunstminnend bezig geweest. 
Een aantal keren heeft zij met keramiek geëxposeerd en tegelijkertijd 
ook uitstapjes gemaakt naar Tiffany-ramen en goud-/zilversmeden, 
maar zij houdt zich nu toch meer bezig met schilderen, voornamelijk 
olieverf. Het is zo lekker smeuïg, het ruikt ‘des-junks’ en je kan er 
eindeloos in doorwerken als je wilt. 
Op dit moment werkt zij aan ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante. Als je 
geen tijd hebt, vraag er dan maar niet naar: het risico dat je wordt 
meegesleept in de achtergronden en de verhaallijn zijn groot… Zodra 
de serie af is (schilderijen en keramiek) wordt deze geëxposeerd. Hoe 
en wanneer is nog een verrassing. 
Openingstijden expositie en kerk 

Dagelijks van 10.00 tot 16.00, behalve zondag- en maandagochtend. 
 

NINA’S IJS: N’ice op een stokje (een Waterlands onderonsje) 

Nina wilde voor haar kinderen en zichzelf een gezond maar lekker 
tussendoortje en maakte in haar keuken in Zuiderwoude ijsjes van 
vers rijp fruit. Zo is N’ice geboren.  
Daarna ging het snel. In de zomer van 2012 stond NICE op allerlei 
festivals en biologische markten en was de winnaar van “de smaak van 
NL”. N’ice is biologisch ijs in vier verschillende smaken, framboos, 
aardbei, peer en watermeloen. Het is heerlijk verfrissend, zonder 
geheime toevoegingen en gluten vrij. Natuurlijk mogen we Waterlandse 
kinderen (en volwassenen) dit ijs niet onthouden! 
Daarom is het al te koop bij Frank en Free in Zuiderwoude en de 
Hockeyclub in Monnickendam. En vanaf nu ook bij het 
Pannenkoekenhuis in Broek in Waterland en Coffee & Cacao in 
Monnickendam. 
Laat je eens verleiden door een lekker fruitijsje dat past in een leven 
van gezond, lekker en eerlijk eten! 

 

YIN-YOGA 
Vanwege het grote succes gaan de YIN lessen weer verder! 
YIN yoga is een intense maar rustige yogastijl. In tegenstelling tot de 
actiever vormen van yoga (YANG-yoga) is het doel van YIN yoga niet 
om spieren te versterken, maar juist om deze te ontspannen. 
Zodoende kan de aandacht meer op het bindweefsel (fascia) worden 
gericht. Bindweefsel (fascia) heeft een andere aanpak nodig dan 
spieren. Door een milde druk of stretch, voor een lange periode (3-

5min) krijgt fascia de mogelijkheid voorzichtig te verlengen, te openen 
en te versterken. Tevens hebben de YIN houdingen een positief effect 
op energiebanen die in het lichaam lopen (meridianen). Door 

langdurige stretch worden deze meridianen gestimuleerd, waardoor 
energie (prana) weer kan stromen. De lessen zijn voor iedereen 

geschikt: jong-oud, lenig-stijf, dik-dun, fit of niet-fit. Ook voor mensen 
met rugklachten of een hernia kan deze vorm van yoga enorme 
verlichting geven. Na de zomervakantie gaan de lessen naar de do-
avond. De lessen zijn op basis van inloop, je komt wanneer je zin hebt, 
€ 10,- voor een losse les. Wil je meer informatie of wil je je opgeven, 
stuur dan een mail naar sylschaefer@hotmail.com.  
  

CULTUURMARKT in  ZUIDERWOUDE 
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.  
De Stichting Promotie Waterland - en de Gemeente Waterland - en wij, 
zijn wederom gemotiveerd om de cultuurmarkt weer tot een succes te 
laten worden.  
Info en aanmelden: 0299-65 4303 of cultuurmarkt@onswaterland.nl.  

 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Willem Evert Maasland, oud 79 jaar, w.v. Marijtje  
Marinus Cornelis Pronk, oud 58 jaar, e.v. Liesbeth Schouten 
Naomi Stuiver, oud 53 jaar, e.v. René Vos 
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