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AGENDA 

13mei OUD PAPIER Soos: Zuid op woensdag 

14mei Hemelsvaartdag 
14mei Open dag Stal Oostwal, Belmermeer 
15mei SRV De Draai Kienen St. D.O.B. 
16mei Catharina Stichting: Opening expositie en saxofoonkwartet 
16meit/m7juni Zuiderwouder Kerk expositie Frits Heimans 
17mei Inspiratierondje om de kerk van Zuiderwoude 
21mei OUD PAPIER Soos: Noord 
21mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
21mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
21mei DRAAI 33 WWC: In welk bed slaap ik volgend weekend? 
22mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
23mei Dorpsraad: Schetsdag: Bereikbaarheid Waterland 
28mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
28mei DRAAI 33: Spiritueel café: Mediteren… hoe doe je dat? 
29mei SRV De Draai: Laatste keer voor de vakantie 
30mei OUD PAPIER Havenrakkers 
30mei DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30mei DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
31mei Catharina Stichting:  Utrechts Kamerkoor 
  1jun Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  4jun OUD PAPIER Soos: Noord 
  4jun Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982) 
5/6jun Neeltje Pater HET HUISKAMER FESTIVAL! 
11jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
11jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
11jun 6 minutenwaterland: Herhalingscursus AED Burgers 
13jun Zorgboerderij Waterland: Open dag en rommelmarkt 
13jun Oud Broek: Boekpresentatie en receptie 50-jarig bestaan 
18jun OUD PAPIER Soos: Noord 
18jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
22t/m25jun Avondvierdaagse 
23t/m26jun Senioren(rolstoel)vierdaagse 
25jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
25jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
26jun Broeks Open Golftoernooi, aanmelden voor 1 juni 

27jun OUD PAPIER Havenrakkers 
  2jul Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
  6jul Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

In verband met enkele vakanties verschijnt de BG op: 
Inleveren copy  datum verschijnen 

23 mei   28 mei 
14 juni   18 juni 
 4 juli    9 juli 
25 juli   30 juli 
15 augustus  20 augustus 
29 augustus   3 september 
 
 

HERHALINGSCURSUS AED BURGERS 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op 11 juni 2015 
om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. De 

kosten bedragen € 20,00 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 
6minutenwaterland@gmail.com 

Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEEST IN MEI 

De meifeesten zijn dinsdag 5 mei met een swingend optreden van 
Hashtag afgesloten. Wat een prachtige dagen waren het en wat 
hebben we het getroffen met het weer. Vrijdagavond de aftrap met Van 
Dik Hout, zaterdag activiteiten voor de kinderen en ’s avonds een 
heerlijke maaltijd, verzorgd door eetwinkel Jesse i.s.m. met René van 
Ammers. Tussen de gangen door werden we vermaakt door Eduard 
Hagenstein die, net als 5 jaar geleden, de sfeer er snel in had, er werd 
enthousiast meegezongen en gezwaaid. Nadat zondagmiddag de 
bridgers en klaverjassers voor hun eer en prijs een kaartje hadden 
gelegd, werd ’s avonds onder bezielende leiding van Mart Kelderman 
sr. fanatiek Bingo gespeeld. Een aantal valse bingo’s mocht de pret 
niet drukken. Maandag 4 mei was het moment om te ge- en herdenken 
dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat daar offers voor 
gebracht zijn, maar ook nog steeds gebracht moeten worden. Een 
aantal kinderen uit groep 8 droeg gedichten voor, muzikaal 
ondersteund door het Gemengd Koor. Dinsdag konden we onder een 
stralend blauwe lucht genieten van al het huisvlijt van de verschillende 
buurten met als resultaat  een kleurige en muzikale praalwagen 
optocht. De praalwagen met het Harry Potter thema mocht zich 
winnaar noemen. De West Weer mag zich voor de komende 5 jaar de 
mooiste wijk van Broek noemen. Enne de praalwagenoptocht was net 
voor een enorme plensbui binnen. 
Een feest als dit is natuurlijk alleen mogelijk met de hulp en 
ondersteuning van heel veel mensen. Lieve vrijwilligers dank, dank, 
dank voor al jullie hulp en het altijd klaar staan op die momenten dat 
het van jullie gevraagd werd. Ook een woord van dank aan onze 
sponsoren en anderen die op enige wijze een bijdrage geleverd 
hebben aan deze kleine feestweek. Wij, de Broeker Gemeenschap en 
Broekpop, vonden het geweldig om dit voor Broek te organiseren en 
kijken uit naar de volgende editie in 2020.  

 
NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 

Jeugdhooiberg 

In april heeft een groep jongeren  de eerste spaden de grond in gezet 
voor de Broeker Jeugdhooiberg in het parkje naast de N247. Ze 
hebben zelf een plan bedacht om elkaar te ontmoeten. Met subsidie 
van de gemeente en steun van de Dorpsraad wordt nu een tijdelijke 
plek gecreëerd die begin juni open zal gaan. De jongeren hebben 
goede afspraken gemaakt met elkaar op het toezicht.   

Onderdoorgang N247 

De Dorpsraad heeft uitstel gekregen van de Provincie om met een 
nieuw plan te komen voor de N247 door ons dorp. Met subsidie van de 
Gemeente organiseren we op 23 mei een schetsdag met een groep 

experts die de basis moet vormen voor een nieuwe en creatieve 
oplossing voor ‘Bereikbaarheid Waterland’.  Het 
Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland, een werkgroep 
van de Dorpsraad begeleidt dit initiatief. Meer hierover op onze 
speciale website: www.onderdoorgangbroek.nl  

Volg ons op de website en twitter 

 De Dorpsraad heeft een nieuwe website, waar u al het nieuws op kunt 
volgen: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. Met alle actuele informatie 
over zaken die in het dorp spelen. We zijn ook actief op twitter: 
@dorpsraadBroek 

 
COLLECTE 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp heeft in Broek in Waterland € 794,93 opgebracht. Hiervoor 
gingen 9 collectanten op, daarvoor hartelijk dank en vooral dank aan 
alle gevers. Samen maken we geluk mogelijk! 
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CATHARINA STICHTING 
Opening Expositie en Concert 

Feestelijke opening van expositie met werken van Frits Heimans 

(musicus en psycholoog). Kleurrijke werken geïnspireerd door moderne 
jazz en studie psychologie, met als terugkerend thema: de nabijheid 
van leven en dood 
Optreden saxofoonkwartet met moderne jazz. 

Frits Heimans is docent aan het conservatorium van Amsterdam en 
treedt op met zijn eigen saxofoonkwartet. 
Zaterdag 16 mei, Kerk Zuiderwoude, 15:00 uur. Toegang gratis.  

De expositie loopt van 16 mei t/m 7 juni.  
De kerk is open op zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 u. 

 
Utrechts Kamerkoor in Zuiderwoude 

Dit prachtige koor treedt met een speciaal concert voor de eerste keer 
op in de kerk van Zuiderwoude met werken van o.a.:  

 Claude Debussy   Darius Milhaud 

 Maurice Ravel      Jean Francaix 
Het koor werd opgericht in 1952 en heeft dus een lange staat van 
dienst. Ter voorbereiding op dit speciale concert werkte het samen met 
het Nederlands Kamerkoor.  
Zondag 31 mei om 16:00 uur. Kerk open om 15:30 uur. Toegang  

€ 10,-, kinderen gratis. Info: catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

INSPIRATIERONDJE OM DE KERK VAN ZUIDERWOUDE 
Op zondag 17 mei en 21 juni kun je vanuit Zuiderwoude een 

inspiratierondje lopen. Een rondje om de kerk. En vanuit de kerk.  
Om 10.00 uur komen de lopers bij elkaar in de kerk. Daar krijg je 
‘woorden voor onderweg’, een Bijbelverhaal en een lied, na 20 minuten 
gaan we hard hollend de kerk uit, om al lopend nog meer inspiratie op 
te doen. Je kunt kiezen voor een rondje van 5, 7 of 10 km. 
Bij terugkomst bij de kerk staat er water en sportdrank voor je klaar. En 
kun je je verhalen delen met andere lopers of met de minder sportieve 
kerkgangers. Want wie wil, mag ook in de kerk blijven als de lopers 
vertrokken zijn om daar te luisteren, te bidden en te zingen, en 
inspiratie te zoeken in de rest van de kerkdienst. 
Parkeren kan in Zuiderwoude bij de kerk, of bij het Dorpshuis. Meer 
informatie: ds. Charlotte Kremer (ds.charlottekremer @gmail.com) 

 
WATERLANDS WORKSHOP COLLECTIEF 

Donderdag 21 mei van 20.00 – 22.00 uur in DRAAI 33 
In welk bed slaap ik volgend weekend? 

Een boeiende workshop over kind en echtscheiding door Marleen 
Postma, psychosociaal hulpverlener. Wat gebeurt er allemaal in het 
leven van een kind? Hoe gaat de meester/ juf/ mentor of school 
hiermee om? Maar ook de omgeving, buurvrouw, oma’s en opa’s? 
Een workshop voor ouders, familieleden en mensen die werken in het 
onderwijs. Maar vooral voor iedereen die geraakt wordt door deze 
problematiek. Informatie en aanmelden: marleen@kernbesef.nl  Kijk 
ook op de website: www.kernbesef.nl   
Inloop met koffie en thee: vanaf 19.30 uur. Kosten: € 7,50 

 
AVONDVIERDAAGSE 5 en 10 km. 

Op 22, 23,24 en 25 juni (maandag t/m donderdag) is er in Broek voor 

een ieder die van wandelen houdt weer een avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m woensdag 27 mei in de winkel van Ploeger en bij 

Tatia Englebert, Westweer 1. 
Bij aanmelding: naam, geboortedatum, de hoeveelste keer je loopt en 

welke afstand 5 of 10 km, u kunt uw wandelboekje inleveren. 
De 5 km is voor 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 27 juni is een inhaaldag. 

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

MEDITEREN …..HOE DOE JE DAT? 

Meditatie is gezond en waardevol. Maar hoe zie je door de bomen het 
bos? 
Tjerk Hiemstra, als meditatieleraar opgeleid bij het Nederlof instituut in 
Amsterdam, komt op donderdagavond 28 mei een heerlijke 
ontspannen avond verzorgen rondom dit thema. 
Wat is mediteren wel en wat is het niet? Ook komen persoonlijke 
ervaringen aan bod, adviezen en tips, en natuurlijk gaan we onder 
begeleiding een meditatie doen. 
Tjerk Hiemstra is hulpverlener en werkte als ontspanningstherapeut in 
het Waterlandziekenhuis op de afdeling psychiatrie. Onder de naam 
'het voetpad' zette hij zelf een trainingsaanbod op in meditatie en 
ontspanning. Zie ook www.hetvoetpad.blogspot.nl 
Datum: donderdagavond 28 mei 2015, van 20.00 tot 22.00 uur 

Inloop vanaf 19.30 uur. Adres: Draai 33, Broek in Waterland. 
Entrée: € 7,50, incl. thee, koffie en koek. 

 
 
 
 
 
 
 

OPEN DAG STAL OOSTWAL 
Donderdag 14 mei van 14.00 t/m 17.00 uur 

Met vermaak voor jong en oud,zoals: -Gratis rondje quadrijden  
-Knuffelen met konijnen ,pony's, en lammetjes. -
Interessante  demonstratie -Survivalbaan met quad. Kom ook eens 
langs op onze gezellige stal en ervaar de pk's van dicht bij ! Stal 
Oostwal  Belmermeer 6a Amsterdam Info: wwwstaloostwal.nl 

 
GEVONDEN 

- in het tunneltje: dames shawl, 130 x 125 cm, oud-roze, beige, 
bruin, gebloemd. 

op de Volgermeer, een opschrijfboekje met daarin een ‘Opa Rap’: Ooh! 
Opa. Soms lijkt de arden zwart 
en dan lijkt het op een donker gat 
en de mensen zijn het zat. Enz. enz. 
Afhalen op Hage Weer 43. 

 
Theaterstichting Neeltje Pater presenteert: 

HET HUISKAMER FESTIVAL! 
Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni 

De voorbereidingen en kaartverkoop voor het Huiskamerfestival zijn in 
volle gang! Op zaterdagavond is Route 5, met nu-al-Broeker-trots-
100%-Waterproof, inmiddels UITVERKOCHT….  
Maar er is nog veel meer leuks: Bijvoorbeeld Route 3 met Roel C. 
Verburg stand-up comedy, volgens Giel Beelen “f***ing grappig”. Onze 
eigen Waterlandse juweeltjes Drost&Zetzema, met songs & zo. 
Kippenvel gegarandeerd. En theatercollectief BlondeBIZON. 
Dit alles na de knallende opening van de kinderen van de NKT 
Theaterschool. Kom je ook?  
Kaarten verkrijgbaar bij Eetwinkel Jesse en op neeltjepater.nl  

 
ZORGBOERDERIJ WATERLAND 

Zaterdag 13 juni OPEN DAG + rommelmarkt 

Op deze dag staan de staldeuren weer open voor alle familie vrienden 
en bekenden van onze hulpboeren. Verder is de zorgboerderij 
natuurlijk geopend voor een ieder die geïnteresseerd is. Behalve een 
Open Dag organiseren we op 13 juni óók een rommelmarkt t.b.v. de 
zorgboerderij. Voor de open dag ben je welkom tussen 10.00  en 14.00 
uur. De rommelmarkt is van 10.30-13.00 
Het adres: Overlekergouw 1 1151CX Broek in Waterland,  
06-27377396  www.zorgboerderijwaterland.nl 
De koffie staat klaar!  Tot de 13

e
  Jolanda Nankman  

 
 

JAARLIJKSE SENIOREN(ROLSTOEL)VIERDAAGSE 

Dit jaar wordt de Seniorenvierdaagse gehouden van 23 t/m 26 juni. 
23 juni in Monnickendam 
24 juni op Marken 
25 juni in Broek in Waterland 
26 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.30 uur. De kosten € 9,-- 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 23 mei a.s. bij mevrouw A. 

Vogelaar - 020403 1720 en mevrouw S. Utrera - 020403 1696 
Bij aanmelding graag laten weten of er wel of geen gebruik gemaakt 
wordt van een rolstoel/rollator. 

 
S.D.O.B. 

Uitloting obligaties 

Rond de ALV van sv SDOB, in oktober 2014 zijn er obligaties uitgeloot 
voor inwisseling. Houders van de obligaties in onderstaande tabel 
kunnen zich melden bij onze penningmeester, Lex Ordelman. Dat kan 
per email: l.ordelman@ordelman-administraties.nl of tel.4033514 
14-41-71-72-100-115-118-119-140-183-199-209-218-234-245-262- 
303-309-363-479-514-535-540-563-565-611-616-661-667-670-715- 
755-812-816-862-867-868-905-920-931-954-1008-1017-1021-1025- 
1047-1083. Typefouten voorbehouden. 
 
Masseren: de magie van de aanraking 

Een goede massage geeft betere bloeddoorstroming, de spieren 
worden soepel gemaakt en de spierpijn vermindert. Echter er gebeurt 
meer. Iedereen die ooit een massage heeft ervaren kent het gevoel: je 
komt in een diepe ontspanning. Waarom? Omdat  alleen al het 
aangeraakt worden een gevoel geeft van ‘ik mag er zijn’. Dat ontspant. 
Waarom? Omdat je jezelf niet meer groter hoeft te houden dan je bent. 
Je bent goed genoeg zoals je bent en deze bevestiging ervaar je door 
het aangeraakt worden. Dat is de magie van de aanraking.  
Dit kan je zelf ook leren in de tweedaagse cursus ‘Masseren kun je 
leren’. In deze cursus (zaterdag 6 en 20 juni) gaat het niet om 
technische grepen leren of pijnlijke punten pakken. Het gaat om 
eenvoudige streken met de juiste aandacht en intentie.  Je leert te 
vertrouwen op wat je voelt en te masseren op intuïtie. Na twee dagen 
ben je in staat de magie van een heerlijke ontspanningsmassage door 
te geven aan je kinderen, huisgenoten, vrienden of geliefde. 
Meer info: http://www.haptonomiewaterland.nl/massagecursus/  
Of bel: Sjuul Adema 06 2515 1501 of Willy Balvert: 06 4880 2471 
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