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AGENDA 

t/m 25 jul Kerk Zuiderwoude: Werk van Waterlandse fotografen 
16jul OUD PAPIER Soos: Noord 
16jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
23jul OUD PAPIER Soos: Zuid  
23jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
25jult/m16aug: Zuiderwouder Kerk: schilderijen van Bep Brom 
25jult/m30aug: Broekerkerk schilderijen van Wil Busquet  
30jul OUD PAPIER Soos: Noord 
30jul DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
 6aug OUD PAPIER Soos:Zuid 
 6aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
 6aug Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
 8t/m16aug Broeker Feestweek 

13aug OUD PAPIER Soos:Noord 
13aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
15aug Broeker markt 
19aug Sparta start met Peutergym van 15.30-16.30 uur 
20aug OUD PAPIER Soos:Zuid 
20aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
27aug OUD PAPIER Soos: Noord 
27aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
29aug OUD PAPIER Havenrakkers 
 3sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
 7sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

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 6 augustus a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUIDERWOUDER KERK OPEN 
Van 6 juli t/m 28 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 tijdens een fietstocht of 
wandeling. Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een 
tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars 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. 
Van 4 t/m 25 juli de foto expositie “ANDERS KIJKEN”.  

Het gaat vooral om de manier van kijken. Verbeeldingskracht en 
creativiteit  zijn belangrijker dan een weergave van de werkelijkheid. 
Een zelfgemaakt beeld, een detail in de buitenwereld of een beslissend  
moment. Heel divers, kleurrijk, onalledaags en vaak onherkenbaar. 
De exposanten zijn deelnemers aan de cursus creatieve fotografie, die 
Lia Meydam al jaren geeft in Amsterdam. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen! 
 
 

BROEKER FEESTWEEKDRIVE 
Georganiseerd door de BBC op woensdag 12 augustus 

De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald.  
Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars. 
De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. 
De zaal gaat  om 19.00 uur open. Het bridgen start om 20.00 uur.  
Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com 
Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie van 
Velzen (020-4031928) of bij Leo van der Voort (020-4033368). Vol is 
vol en aan de zaal is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. 
Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html 

 
GYMVERENIGING SPARTA en NIJNTJE 

starten peutergym met een Beweegdiploma 

Gymvereniging Sparta start een nieuw beweeguur voor peuters om ze 
spelenderwijs te laten bewegen. Zo kunnen peuters tijdens de 
wekelijkse les kennis maken met diverse oefeningen en gymtoestellen. 
Na ongeveer 20 weken heeft uw kind vele nieuwe vaardigheden 
geleerd en kan hij/zij een Nijntje Beweegdiploma verdienen. Na dit 
diploma gaan de peuters door voor beweegdiploma 2. Peuters leren 
tijdens de lessen rollen, balanceren, klauteren, springen en nog veel 
meer.  
Interesse?  
Vanaf woensdag 19 augustus van 15.30 – 16.30 uur start de 

peutergym. Peuters vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar kunnen deelnemen aan dit 
lesuur. De lessen worden gegeven in gymzaal de Havenrakkers. Indien 
uw kind wil deelnemen aan deze leuke activiteit, stuur dan een mail 
met de naam en geboortedatum van het kind naar 
 info@spartabroekinwaterland.nl.  
Voor meer informatie zie www.spartabroekinwaterland.nl.    

 
Stichting Neeltje Pater 

Lieve fantastische vrijwilligers, gastvrije huiskamereigenaren, 
tolerante Kerkpleinbewoners, geweldige artiesten,  

vrijgevige sponsoren en heerlijk publiek 
ons 3e Huiskamerfestival was een feest! 

DANK JULLIE ALLEMAAL ! 
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 EXPOSITIE ATELIER ELLY KOOT 

3 juli t/m 9 augustus 2015 
 Marian Daems, keramiek                           Roos te Riet, sieraden 

Elly Koot, schilderijen en sieraden 

Het werk van Marian wordt gekenmerkt door scheve speelse 
bouwwerken die opgetrokken zijn uit leerharde plakken klei. Soms 
worden de bouwwerken bewoond door “groot-neuzige figuren”. De 
vogel en vis komen steeds terug in haar werk. Marian wordt 
geïnspireerd door alles wat zich afspeelt in het leven: de natuur, de 
puurheid van vormen, structuren en materialen. Meer info; 
www.mariandaems.nl. 
 
Elk jaar exposeert Roos met haar speciale, bijzondere sieraden. 
Unieke en verrassende combinaties zijn een kenmerk van haar mooie 
sieraden. Bekend zijn ook haar Tulp broches die permanent bij ons 
worden verkocht. Meer info; www.roossieraad.kunstinzicht.nl. 
Fijne vakantietip! Combineer uw wandel- of fietstochtje met een bezoek 
aan deze mooie expositie.  
Lunchcafe Atelier Elly Koot, Eilandweg 5a, Broek in Waterland 
www.atelierellykoot.nl 

 
VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND 

50 jaar Vereniging Oud Broek in Waterland 1965 - 2015 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Vereniging Oud 

Broek in Waterland is op 13 juni 2015 
HET BROEKERBOEK 

verschenen over de recente geschiedenis van ons dorp. 
De winkelprijs bedraagt € 27,50. 
U kunt Het Broekerboek kopen:  
In de Broeker Kerk. Openingstijden: zondag en maandag van 13.00 - 
16.00 uur en dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 
Bij Pels, Havenrak 33 
Bij Wals, Zuideinde 15. 
Ria Houweling heeft op de feestelijke bijeenkomst ter ere van het 50-
jarig jubileum van de Vereniging veel foto's gemaakt. Via de volgende 
link kunt u de foto's bekijken: http://www.rodi.nl/nieuws/1235141-
historische-vereniging-oud-broek-viert-50-jarig-jubileum. 
Mocht u belangstelling voor de foto's hebben dan kunt u die bestellen 
bij Ria Houweling  riahouwelingbouwman@gmail.com. Zij zend u de 
betreffende foto toe per mail. 
U kunt dezelfde link vinden op www.oudbroek.nl  
 

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. 

 
30 VAN AMSTERDAM NOORD 

Op zondag 6 september komen de lopers van de 30 km weer door 

Broek in Waterland en Zuiderwoude.  Wij zoeken nog enkele 
vrijwilligers om de lopers de juiste route te laten lopen. U bent hooguit 
een uur of anderhalf daarmee bezig en de lopers zullen u er dankbaar 
voor zijn. Aanmelden via organisatie@30vanamsterdamnoord.nl. 
Woont u langs het parcours en is het weer warm, geeft u de lopers dan 
wat water. Van vrolijke muziek gaan de lopers nog harder lopen. 
Ook dit jaar weer de actie: "ADOPTEER EEN VERZORGINGSPOST". 
met een aan tal vrienden of een bedrijf. 
Wij verzorgen het drinken, de bekertjes en de tafels. 
Jullie mogen de post versieren, reclame maken, zorgen voor 
gezelligheid en natuurlijk de vrijwilligers leveren.  Indien een bedrijf een 
verzorgingspost adopteert schenken wij daar in een van onze 
nieuwsbrieven aandacht aan. Meld je aan  en stuur een mail naar 
wegwedstrijden@av-atos.nl. of tel;0637237363 

 
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 

 
KARMAC BIBLIOTHEEK 

Wist u wel dat de bibliotheek in Broek in Waterland de heel 
zomervakantie open is. 

Openingstijden: woensdag 15.00 – 18.00 uur 

zaterdag van 13.00 – 15.00 uur 
Leeteinde 16, achterom = Achter Het Broeker Huis 

 
 
 
 
 

 
 

 
Digicafé 

De maanden 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. 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 

Donderdag van 13.00 - 16.00 uur op afspraak. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur 
een mail aan: buurtteam@evean.nl 

 
koffiedrinken 

gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, 
lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen. 
Vanaf heden willen we weer wat meer actief worden en komen de 
dvd’s met oefeningen weer uit de kast. 
U kunt natuurlijk even goed alleen gezellig koffie drinken, de schuifdeur 
kan ook dicht. 

 
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.  

 
OPBRENGST COLLECTES 

De opbrengst van de Anjercollecte (Prins Bernhard Cultuurfonds) 

bedraagt € 1.129,66. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor 
hun inzet. Gemengd koor Broek in Waterland. 
 
De opbrengst van de collecte voor de Epilepsiebestrijding bedraagt  
€ 913,44 t.w. Broek € 765,95 en Zuiderwoude € 147,49. De opbrengst 
voor de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties 
voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Een ieder die zich heeft 
ingezet hartelijk dank. 
 

BOEKEN en GRAMMAFOONPLATEN 

Uw boekenkast veel te vol? U kunt ten allen tijde uw boeken (geen 
studieboeken) kwijt op Laan 4. Mocht u ook nog opruiming in uw 
platenkast houden, dan kunt ook deze afleveren op Laan 4.  
Beiden worden ten bate van het restauratie- en onderhoudsfonds van 
de Broeker kerk  in de kerk verkocht.     Info: 403 1494. 

 
OUD BROEK 

Tentoonstelling 

De vereniging Oud Broek in Waterland wil vanaf 30 augustus een 
tentoonstelling houden van het werk van Piet Kok. 
Piet Kok was tekenleraar op de ambachtsschool in Amsterdam-Noord 
en daar woonde hij ook. Vanwege de bombardementen op de Fokker 
fabrieken werd het gezin geëvacueerd en kwamen zij in Broek terecht. 
Eerst op de Erven 36 bij de Edels en later in het diaconiehuis (Het 
Broeker Huis). Piet heeft veel getekend en geschilderd. Hij schreef ook 
over het dorp in de periode ±1941- 1950. 
Uit die verhaaltjes blijkt dat hij in de oorlog tekeningen maakte in ruil 
voor eten. 
De vereniging heeft 2 boekjes van Piet Kok in bruikleen en laat die 
fotograferen om ze tentoon te kunnen stellen. 
De vraag is nu of u in het bezit bent van tekeningen of schilderijen van 
Piet Kok en die ter beschikking wilt stellen als aanvulling van wat de 
vereniging al heeft. U kunt contact opnemen met Atsie Drijver, tel. 403 
1201 of atsiedrijver@zonnet.nl . 

 
OUD PAPIER Havenrakkers 

In juli wordt er GEEN OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden van 

De Havenrakkers. 29 augustus is de eerstvolgende keer. 
 

VERHUISD 

Tiny Tuin-Krijgsman naar Schoenerstraat 11, afd. Femke,  
1034 XZ Amsterdam 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Lijsbeth Roele, oud 96 jaar, w.v. Gerrit de Gier 
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