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AGENDA 

28mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
28mei DRAAI 33: Spiritueel café: Mediteren… hoe doe je dat? 
29mei SRV De Draai: Laatste keer voor de vakantie, gezellig 
30mei OUD PAPIER Havenrakkers 
30mei Cappella Broeck: Openbare repetitie 
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) 
  5jun DRAAI 33: Filmhuis 
5/6jun Neeltje Pater HET HUISKAMER FESTIVAL! 
11jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
11jun Wonen Plus: Barbecue op het terras van Jesse 
11jun DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
11jun 6 minutenwaterland: Herhalingscursus AED Burgers 
13jun Zorgboerderij Waterland: Open dag en rommelmarkt 
13jun Oud Broek: Boekpresentatie en receptie 50-jarig bestaan 
14jun Fanfarec Zuiderwoude: Pastorietuin concert 
18jun OUD PAPIER Soos: Noord 
18jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
18jun DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
20jun Broekerkerk: Voedselbank inzameling 
20/21jun Waterland Kerkenland: Zuid 
22t/m25jun Avondvierdaagse 
23t/m26jun Senioren(rolstoel)vierdaagse 
25jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
25jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
25jun DRAAI 33 Digicafé 14.00 – 16.00 uur 
26jun Broeks Open Golftoernooi, aanmelden voor 1 juni 

27jun OUD PAPIER Havenrakkers 
27/28jun Waterland Kerkenland: Noord 
  2jul OUD PAPIER Soos; Noord 
  2jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  2jul Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
  6jul Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
  9jul OUD PAPIER Soos: Zuid 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

14 juni   18 juni 
11 juli   16 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 
 

GEVONDEN 

Een Rodex zwarte herenfiets, grote koplamp, zijkant boerderij 
Noordmeer 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
OPENBARE REPETITIE CAPPELLA BROECK 

Op zaterdagmorgen 30 mei van 11.30 tot 12.30 uur heeft kamerkoor 
Cappella Broeck onder leiding van Jan Maarten Koeman een 
openbare repetitie in de kerk aan het Kerkplein. Iedereen die 

benieuwd is naar wat dit koor zoal zingt is van harte welkom om te 
komen luisteren; in het kader van ‘Kerk Open in Broek’ kan iedereen 
gewoon even binnenlopen: dorpsgenoten, toevallige passanten, 
toeristen of andere belangstellenden. Aangezien het geen concert 
maar een repetitie is kan het natuurlijk gebeuren dat u sommige 
stukken twee keer hoort, en dan hopelijk de tweede keer beter! Voor 
meer informatie over ons koor zie de website: 
www.cappella.broeck.magix.net/public/ . 

 
CATHARINA STICHTING 

Utrechts Kamerkoor in Zuiderwoude 
Zondag 31 mei om 16:00 uur. (Kerk open om 15:30 uur) 

Dit prachtige koor treedt voor de eerste keer op in de kerk van 
Zuiderwoude met een speciaal concert ‘Poèmes et Poètes’.  

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.  
Toegang € 10,00, kinderen (die stil kunnen zijn) gratis.  
Voorverkoop van kaarten: jeanneklein@planet.nl 
informatie op de website. www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

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  
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WONEN PLUS BARBECUE 
WonenPlus organiseert op donderdag 11 juni een barbecue bij goed 

weer op het terras bij Jesse Groente en Fruit, bij slecht weer gewoon 
weer in DRAAI 33. 
Opgeven is mogelijk tot uiterlijk maandag 8 juni 12.00 uur bij 
WonenPlus. 0299-650480. 

Kosten €10  per persoon, WonenPlus abonnees € 1,00 minder. 
 

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  

 
FANFARECORPS ZUIDERWOUDE 

Op 14 juni a.s. geeft het fanfarecorps Zuiderwoude weer haar 
traditionele Pastorietuinconcert. 
Ook deze keer hebben wij weer leuk muziek op het programma. 
Het opleidings orkest laat ook nog iets van zich horen en samen met 
het grote orkest spelen wij ook een stukje. 
De tuin is te bereiken via de ingang van het huis. 
Neem uw klapstoel mee en kom gezellig naar ons luisteren. 
Mocht het weer van dien aard zijn dat we buiten niet kunnen optreden 
mogen we in het Dorpshuis,  Dorpsstraat 39 te Zuiderwoude 
Aanvang 11.30 uur         Entree gratis 
Locatie Pastorietuin te Zuiderwoude tegen over de kerk. 
De koffie staat klaar. 
  

ATELIER ELLY KOOT 
EXPOSITIE 15 MEI T/M 28 JUNI 2015 

Marijke in den Bosch, keramiek, Jasca Boeters, sieraden 
Elly Koot, schilderijen en sieraden 

De nieuwe expositie, met de prachtige beelden en sieraden van 
Marijke en Jasca, is voor mij een feest om gezamenlijk te exposeren.  
De wachters en dikbillen van Marijke zijn een genoegen om naar te 
kijken, in huis maar zeker in de tuin staan ze prachtig. 
Jasca heeft in haar sieraden veldbloemen verwerkt! Boterbloemen, 
vergeet mij nietjes, sneeuwklokjes en madeliefjes zijn op een prachtige 
wijze in zilver verwerkt. Een mooie, zomerse collectie! 
Wij willen u dan ook met veel plezier uitnodigen om deze 
voorjaarsexpositie te bezoeken.  
Openingstijden: vrijdag/zaterdag/zondag/feestdagen 10.00 - 18.00 uur. 
t/m 27 augustus ook op donderdag 11.00 - 18.00 uur. 
 
HISTORISCHE VERENIGING  “OUD BROEK IN WATERLAND” 
VIERT GOUDEN JUBILEUM MET  ‘HET BROEKERBOEK ‘ 

De historische vereniging van Broek in Waterland, in de wandeling 
‘Oud Broek’ genoemd, werd in 1965 opgericht met als doel “het dorps- 
en landschoon van Broek in Waterland te bewaren, te beschermen en 
waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het eigen karakter van 
de gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de lokale 
geschiedenis te bestuderen en vast te leggen.” 
Deze uitgangspunten vormen tot op de dag van vandaag de basis van 
de vereniging, bevestigen de oprichters Jan Mars en Wous Niemeijer, 
nog steeds actieve leden van ‘Oud Broek’. 
In 2015 bestaat de  “Vereniging Oud Broek in Waterland” vijftig jaar en 
dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. 
“Twee jaar geleden kwam Dick Broeder, geboren en getogen in Broek 
in Waterland,  met de suggestie een boek te maken ter gelegenheid 
van het halve eeuw feest., aldus huidig bestuurslid Jan Maars  “Nu is er 
al heel veel in woord en beeld gepubliceerd over het dorp en zijn 
eeuwenlange historie, ook door onze vereniging. Het moest dus niet 
méér van hetzelfde worden. Een redactiecommissie onder leiding van 
Dick heeft voorgesteld een boek voor en door Broekers te maken. Een 
fantastisch idee”. 
Dick Broeder: “We  hebben zeven inwoners bereid gevonden  ieder 
een aspect van het leven, wonen en werken in en om Broek in 
Waterland gedurende de laatste 50 jaren te beschrijven. Dat heeft 
prachtige verhalen opgeleverd, ook  over wat er allemaal in het dorp en 
in de gemeente is veranderd. Met anekdotes van de bewoners van 
toen en nu en met heel veel illustraties. De historische uitgeverij 
Verhoog & Warmerdam uit Noordwijk  produceert het boek. Wij hebben 
de eerste drukproeven gezien en we mogen zeggen  dat het echt een 
‘gouden’ boek wordt. Kortom, iedere rechtgeaarde Boeker zal het 
Broekerboek, zoals de titel luidt willen lezen. Het is ook voor andere 
Waterlanders interessant. 
Het Broekerboek is vanaf 15 juni te koop in de kerk van Broek in 

Waterland, tijdens kerk open, 
bij de  Firma C.Pels aan het Havenrak, ’t Winkeltje ( Wals en Schokker) 
aan het Zuideinde en boekhandel NIMO in Monnickendam. De 
verkoopprijs is € 27,50. 
 

 
 
 
 
 
 

MINIBIEB op DIJKEINDE 2 ZUIDERWOUDE 

Sinds maart staat er een minibieb op Dijkeinde 2. In deze bieb staan 
boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander 
boek. De minibieb is er voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om 
mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw 
boekenkast toe!  Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.  
 

INZAMELING VOEDSELBANK in BROEKERKERK 
Zaterdag 20 juni van 11.00 tot 13.00 uur  

Alle houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 

U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees 
of vis, potten groente, soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  
douchespullen en tandpasta. 
Waarschijnlijk weet u het al: geen alcohol, geen diepvries, geen verse 
waren en niets over de datum! 
In de zomermaanden is de kerk overdag open. U kunt dan ook tijdens 
deze openingsuren uw spullen in de daarvoor bestemde kratten 
leggen. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening 
van St. Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

Het vierde BROEKS OPEN GOLFTOERNOOI 
zal gehouden worden op vrijdag 26 juni 2015 bij Golfbaan Waterland 

Amsterdam. (www. golfbaanwaterlandamsterdam.nl) 
Deelname staat open voor alle (oud) inwoners met GVB van de 
voormalige gemeente BROEK IN WATERLAND. Wij spelen een 
teamwedstrijd met de spelvorm: “BROEX SCRAMBLE” 
Programma: 
10.00 uur - Ontvangst deelnemers, koffie met versnapering 
11.00 uur – Eerste afslag op hole  1 (en evt. hole 10, afhankelijk van 

het aantal deelnemers) 
16.30 uur – Aangeklede borrel en prijsuitreiking 
Kosten: € 57,50 p.p., all in 
Opgave: onder vermelding van exact handicap en telefoonnummer,  

vóór maandag 1 juni 2015 per email: s.buitendam@ziggo.nl 
met gelijktijdige betaling op bankrekening nummer:  
NL69 RABO 0310 7143 54 t.n.v. S. Buitendam te Broek. 

De inschrijving wordt geregistreerd na ontvangst van de betaling.          
Vanaf 1 juni a.s. is kosteloos annuleren helaas niet meer mogelijk. 
Info: René van Ammers: ammers@ziggo.nl - 06 53 408 006 

Sandra Buitendam: s.buitendam@ziggo.nl - 06 22 766 525 
 

WATERLAND KERKENLAND 

Voor het twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Amsterdam-Noord  Waterland-Kerkenland  georganiseerd. 
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni en op zaterdag 27 en zondag 28 
juni 2015. 

Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-
Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s 
wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty 
en van Ierland tot de Balkan. 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. Vooral de combinatie van 
een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende muziek 
staan garant voor een mooie zomermiddag. 
De tocht op 20 en 21 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, 
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 

Met de Noordroute, op 27 en 28 juni, fietsen we langs de kerkjes 
van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van 
Monnickendam.  

De formule is eenvoudig: U start bij een kerk naar keuze. Op elk heel 
uur,  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de 
route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. U geniet van de 
muziek, kunt even heerlijk  uitrusten en hebt dan weer voldoende 
energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. 
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de 

kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed 
mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. 
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. 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij 
kerkelijke gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid 
om alle bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, 
torenbeklimming, concert of tentoonstelling. Er staan tijdens deze 
fietsweekenden tientallen vrijwilligers klaar. Fiets mee en geniet! 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Willie Visser, oud 58 jaar 
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