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AGENDA 

t/m 16jul Expositie Broeker kerk: Jeanette Rentenaar 
18jun OUD PAPIER Soos: Noord 
18jun DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 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 Spiritueel café; Aromatherapie 
26jun Broeks Open Golftoernooi 
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 
  9jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
16jul OUD PAPIER Soos: Noord 
16jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
23jul OUD PAPIER Soos: Zuid 
23jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
30jul OUD PAPIER Soos: Noord 
30jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
 6aug Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
 8t/m16aug Broeker Feestweek 
15aug Broeker markt 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

11 juli   16 juli 
25 juli   30 juli 
15 augustus  20 augustus 
29 augustus   3 september 
 

BROEKERMARKT 

Op zaterdag 15 augustus a.s organiseert de Broeker Gemeenschap 
een markt op het Kerkplein en langs het Havenrak. De markttijden zijn 
van 10.30 - 16.30 uur. Prijs marktkraam: € 40,- kraam met eten en 
drinken € 60,--. De brieven aan de vaste kraamhouders zijn de deur uit. 
Mensen die ook belangstelling hebben voor een kraam kunnen contact 
opnemen mailen naar anneliesblank@hotmail.com 

PARKEREN  

Zaterdag 15 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 15 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 
 

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 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 2 juli a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIE in BROEKER KERK 
Expositie van Jeannette Rentenaar 10 juni t/m 16 juli. 

Jeannette Rentenaar schildert al sinds de jaren ‘80 en verkocht haar 
aquarellen. Toen zij, in de jaren ‘90, verhuisde naar Engeland werd 
haar werk zeer gewaardeerd en startte ze met het geven van lessen 
om de typisch Hollandse Aquareltechniek te doceren aan haar Engelse 
cursisten. Ook werden op markten en officiële exposities meerdere 
werken van haar verkocht.  
Eenmaal terug in Nederland maakte Jeannette zich vele andere 
technieken eigen, waardoor zij zich creatief verder ontwikkelde. Zo’n 10 
jaar geleden werd Jeannette gevraagd om aan 2 groepen van de 
projectgroep 50+ in Monnickendam les te geven. Dit doet zij tot de dag 
van vandaag nog steeds.  
In de bovengenoemde expositie zijn werken tentoongesteld variërend 
van aquarellen tot meer experimentele werken waardoor goed te zien 
is hoe Jeannette zich heeft ontwikkeld.   
Jeannette Rentenaar woont samen met haar man Auke in Edam. In 
haar atelier met uitzicht over een van de prachtige oude grachten, komt 
ze volledig tot zichzelf.  
De collectie in de expositie geeft meerdere verrassingen en laat vee 
lnieuw werk van mij zien. 
De openingstijden van de expositie zijn: 

 Zondag en maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

 Dinsdag t/m  zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

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 
 

SPIRITUEEL CAFÉ BROEK 
Sika van Wijk over Aromatherapie 

Een heerlijke zomerse spirituele avond over natuurlijke geuren en wat 
ze met ons doen.  
Aromatherapie werkt met etherische oliën: de dragers van de 

levenskracht van planten. Ze verfrissen, ontspannen en genezen.  
Sika van Wijk, aromatherapeute, vertelt boeiend over de meest 
gebruikte etherische oliën, en laat ons zelf snuffelen. Breng een teiltje 
mee voor een heerlijk voetenbad! 
DRAAI 33, Broek in Waterland op donderdag 25 juni van   

20.00 – ± 22.00 uur. Toegang: € 7,50.  
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  27 juni wordt er  OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden van 

De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in doos, 
(plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 
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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! 

 
VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

Afgelopen zaterdag 13 juni vierde de historische vereniging van Broek 
in Waterland, in de wandeling ‘Oud Broek’ genoemd, haar 50 jarig 
jubileum in de Broeker Kerk met een overdonderd optreden van “De 
jongens van Dirk Nooij” , de uitreiking van het eerste exemplaar aan 
burgemeester Wagenaar van Waterland van het voor het jubileum 
geschreven boek over de jaren dat de vereniging bestaat en een zeer 
druk bezochte receptie. 
Het Broekerboek is vanaf 15 juni te koop in de Broeker Kerk, 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. 
 
Vergeet u niet het door u bestelde boek af te halen in de Broeker 

Kerk!! Dit kan t/m 20 juni tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Mocht dit ook niet schikken, neem dan contact op met  

06 53 92 37 73 

 
DRAAI 33 Digicafé 

De maanden juni, juli en augustus is het Digicafé gesloten. Vanaf 3 

september is het café weer elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 
16:00 geopend en bent u welkom met uw latop,  smartfoon, of andere 
digicomponenten. 

 
BUURTBUS WATERLAND 

Er rijdt tussen Uitdam - Zuiderwoude - Broek in Waterland - 
Monnickendam - Overleek - Ilpendam - Purmerend Ziekenhuis  
openbaar vervoer (lijn 419) in Waterland Oost: Buurtbus Waterland! 
Tijdelijk met een gehuurde personenbus, maar binnenkort een echte 
buurtbus. 
U mag de bus overal aanhouden en met een OV chipkaart 

inchecken. (uitgezonderd op de Bernhardlaan M'dam) 
Kijk op de website www.buurtbuswaterland.nl voor de dienstregeling en 
hoe u zich kan aanmelden als vrijwillig chauffeur. 
 

KERK OPEN ZUIDERWOUDE 
Van 6 tot 28 augustus vaan 12.00 – 15.00 uur is de Zuiderwouder 

kerk weer elke dag open voor toeristen, passanten en dorpelingen. Wat 
hebben we te bieden: Rust en stilte, we bieden de gelegenheid een 
kaars aan te steken. Verder is er toeristische informatie, 
streekproducten, tweedehands boeken, expositie en een luisterend 
oor. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. 

Heeft u nog belangstelling voor het gastvrouw/heerschap. Voor de 
weekenden zoeken we nog mensen. Goede tweedehandsboeken zijn 
ook welkom. Ed en Adrie Honingh:edenadrie@hetnet.nl of 403 3243 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 
Schetsdag voor oplossing N247 

Op 23 mei heeft de Dorpsraad een schetsdag georganiseerd met een 
groep enthousiaste experts uit het hele land. Er zijn meerdere 
varianten uitgekomen die een nieuwe en creatieve oplossing bieden 
voor een leefbare, veilige en duurzame oplossing voor de N247 
door Broek in Waterland. We zijn hard aan de slag om deze ideeën uit 
te werken. De planning is om deze varianten aan de bewoners van 
Broek voor te leggen op maandagavond 31 augustus. Nadere 
informatie over deze avond volgt.  
Zie ook: www.onderdoorgangbroek.nl 
Jeugdhooiberg 

De bouw van de jeugdhooiberg voor de Broeker jeugd is klaar. De 
jongeren zijn nu hard aan de slag om het stalen frame en de 
dakconstructie te schilderen. Deze activiteit vergt meer tijd dan 
gedacht. We gaan er vanuit dat eind juni/begin juli de jeugdhooiberg 
geplaatst is 
en officieel geopend wordt. De precieze datum volgt nog. 
Voor alle actuele informatie over zaken die in Broek spelen: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 

 
GEVONDEN 

Na afloop van de feestweek in mei zijn er 3 fietsen bij basisschool de 
Havenrakkers blijven staan. In de fietsenstalling bij de ingang van de 
kleuterklassen staan 3 damesfietsen. OBS De Havenrakkers. 
 

Bakfiets met opschrift viaviela.nl. Contact opnemen via 0628173460 

 
GEZOCHT  

Opslagruimte Garagebox of andere droge/schone, veilige, betaalbare 
berging voor opslag boeken in Broek of omgeving te huur gezocht. 

Ongeveer 3 x  
3 m op de begane grond met laad- en losmogelijkheid.  
Voor suggesties bel Liedeke: 020 4031156. 
 
In de week van 18 mei jl. zijn wij een net nieuwe (!) kinderjas 

kwijtgeraakt. Kenmerken: kobaltblauw met een rode rits en een 
capuchon. 
Maat: 7/8 jaar. Merk: Hackett. Gevonden? Ik kom hem graag ophalen. 
Dank alvast, Eveline Bras (06 - 2424 6848) 
 
Seniore hond zoekt dito Dame of Heer om regelmatig samen een 

wandelingetje te doen in Broek Zuid. Ik ben een kleine Jack Russel van 
16 jaar, nogal doof maar verder uiterst vitaal. Ik hou van rustig 
scharrelen, een beetje snuffelen en hier en daar mijn territorium 
afbakenen. Ik kan het tempo van de andere honden bij de 
uitlaatservice steeds moeilijker volhouden, maar mijn baasje vindt dat 
ik wel moet blijven bewegen. Wilt U mijn wandelmaatje worden, tegen 
een kleine vergoeding? Neem dan contact op via: 06 26-214 574. 
 

YOGASCHOOL.NU 

In september starten we op vrijdagavond in Broek met een klassieke 
Raja Yoga opleiding. Voor een ieder die al een paar jaar yoga beoefent 
en zich hier verder in wil verdiepen. De opleiding bestaat uit 4 
leerjaren, een leerjaar uit 40 wekelijkse lessen van 3 uur. In deze 
lessen besteden we uitgebreid aandacht aan de acht stappen zoals die 
door Patanjali zijn beschreven in zijn Yoga Sutra’s. Nieuwsgierig? 
Bekijk eens de website: www.yogaschool.nu Voel je een klik? Maak 
dan een afspraak voor een nadere kennismaking 

 
GRATISPROEFLESGRATISPROEFLES 

Altijd al een keer pilates willen proberen? Wilt u gaan sporten, maar 

nog geen idee wat? Wilt u sterkere buikspieren? Wordt u steeds 
stijver? Heeft u iets te vaak last van uw rug?  
Kom dan een gratis pilatesles doen, zonder verplichtingen. Doe dit dan 
liefst voor de zomer, zodat u -als u enthousiast bent over wat het doet 
voor het lichaam- wellicht na de zomer mee kunt trainen! Bel voor de 
proefles of informatie naar Carol, 0611395952. 
 

TE KOOP 

Ik heb een paar mooie dingen te koop: een playstation 3 (zwart) met 2 
controllers en een heleboel leuke spelletjes, zoals GTA5, Black Ops 2 
en Need for Speed Rivals en nog veel meer.  
Verder heb ik een WII (wit) met 1 controller en ook een heleboel 
spelletjes voor een hele mooie prijs. Daarnaast heb ik een prachtig 
biljart in de aanbieding! Bel snel naar David, 4038171. 
 

NĬCE-ijsjes 
Er zijn weer NĬCE-ijsjes bij Frank and Free in Zuiderwoude. Dit jaar ook 
de kindervariant: de NĬCE knijpijsjes in twee smaken: puur aardbei en 
peer/sinaasappel. 

Bij mooi weer tot ziens in de tuin! 
 

Weer volop verkrijgbaar, NICE ICE in de smaken, watermeloen, 
framboos, aardbei en bosvruchten. Bij het Pannenkoekenhuis in Broek 
en Coffee & Cacao in Monnickendam. Ook trek in z'n biologisch 
fruitijsje? Fiets even langs! 
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