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AGENDA 

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 

8 t/m16 augustus Broeker Feestweek 

  8aug 15.00 uur Kindermiddag bij SDOB 
  8aug 17.30 uur Teampresentatie bij SDOB 
  8aug aansluitend Katknuppelen bij SDOB 
  8aug Groot Openingsfeest Het Broeker Huis 
  9aug Speciale Kerkdienst om 9.00 uur 
  9aug Fietsenralley door Waterland, Sparta in Het Broeker Huis 
  9aug Tennisclinic voor de jeugd, tennispark 
  9aug “Orgel anders” in de Broeker Kerk 
10aug Jeu de Boules steenwerp toernooi Kerkplein 
10aug Koppelklaverjasdrive in Het Broeker Huis 
10aug Lasergamen voor kinderen van groep 6 t/m 14 jaar SDOB 
11aug Ouderendag in Het Broeker Huis 
11aug Sportevenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar bij SDOB 
11aug Snel. Slim en handig, Stormbaan voor teams bij SDOB 
12aug BSO en Schoolplein: knutselen en spelen kinderen 4t/m12jr. 
12aug                     KERMIS t/m ZONDAG 

12aug Kersmisspel voor de Broeker Jeugd van groep 4 t/m 8 
12aug Waterspektakel voor teams op en bij het Havenrak 
12aug Bridgedrive in Het Broeker Huis 
12aug Kermisborrel op de binnenplaats van Het Broeker Huis 
13aug Provinciaal Club Kampioensschap Steenwerpen bij SDOB 
13aug Talentenshow op het Kerkplein 
14aug Kermiskienen in DRAAI 33 met oliebollen 
14aug Kermisspel voor teams 
14aug Voetpuzzeltocht start bij de Gymzaal 
14aug Vuurwerkconcert op het Havenrak 
14aug           GROOT VUURWERK BIJ HET HAVENRAK 

14aug Dansen bij Jeppe en Jorrit in Het Broeker Huis 
15aug                  BROEKER JAARMARKT 

15aug Grote Land over Zand Wedstrijd inschrijving kraam SDOB 
15aug Swingende Muziek in Het Broeker Huis 
16aug Steenwerpen voor teams bij SDOB 
16aug Verrassingselement voor teams bij SDOB 
16aug Prijsuitreiking team competitie 
16aug Open Podium voor alle teams in Het Broeker Huis 

Einde feestweek 2015 

13aug OUD PAPIER Soos: Noord 
13aug DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, bewegen enz. 10.00 uur 
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 DRAAI 33 Koffiedrinken, kletsen, spelletjes enz. 10.00 uur 
  3sep DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3sep Juridisch Advies Bureau (020 662 5918 of 06 2238 0982 
  4sep SRV De Draai: Koersballen 
  4sep DRAAI 33:Filmhuis 
 7sep Dorpsraadvergadering in Het Broeker Huis 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

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 
 

ORGELCONCERT in de BROEKER KERK 

Tijdens de feestweek wordt u weer een muzikale avond aangeboden. 
Op zondag 9 augustus om 20:00 uur in de Broekerkerk zal onze 

organiste Ike Rebel een aantal muziekstukken ten gehore brengen met 
een heel eigen karakter. 
Orgelmuziek die u niet vaak hoort in de kerk!  
Luchtige en populaire stukken van o.a.  Purcell, Händel en Jenkins. 
Ons in 1832 gebouwde orgel klinkt nog steeds prachtig. 
Ike heeft flink zitten oefenen om u een mooie avond te bezorgen. 
Tussen de muziekblokken is er gelegenheid voor een hapje en een 
drankje. Kortom een mooie en gezellige gelegenheid om elkaar in onze 
mooie kerk te ontmoeten.  De toegang is gratis. 

 
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 

 
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! 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek in Broek in Waterland is de heel zomervakantie open . 

Openingstijden: woensdag 15.00 – 18.00 uur 

zaterdag van 13.00 – 15.00 uur 
Leeteinde 16, achterom = Achter Het Broeker Huis 
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EXPOSITIE BROEKER KERK 
Wil Busquet, schilderijen t/m 27 augustus 

In de kerk in Broek in Waterland worden van tot 28 augustus 
schilderijen van Wil Busquet tentoongesteld. Haar schilderijen zijn 
geinspireerd door wat je vanuit een vliegtuig ziet: de prachtige kleuren 
en de dynamiek tussen land en water.  
De verf is acryl, hier en daar vermengd met zand of grind, waardoor de 
structuur varieert. Naast de serie landschappen zijn er ook kleine 
primitieve Griekse kerkjes als tegenstelling tot onze stoere kerk in 
Broek (die zelf ook een bezichtiging waard is).  
Wil: "Tekenen was altijd al een hobby van me. Na mijn opleiding als 
lerares heb ik daarom ook direct een tekenakte gehaald. Op mijn 
eerste lagere school mocht ik in alle klassen de tekenlessen geven en 
later gaf ik les aan een middelbare school in Amsterdam. Drukke baan, 
druk gezin en dus nog geen tijd om zelf te schilderen. Wel heb ik in 
bijna alle vakanties in het buitenland teken- en schildercursussen 
gevolgd. Vaak ging ik naar Griekenland, voor mij het allermooiste land 
en het blijft een bron van inspiratie. Misschien kan ik mijn liefde voor 
het land een beetje overbrengen en de Griekse politiek even doen 
vergeten." 
Openingstijden Broeker Kerk: zondag en maandag van 13.00 – 16.00 
uur en dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 16.00 uur. Toegang gratis. 

 
ZUIDERWOUDER KERK  

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. 

Schilderijen van Bep Brom 25 juli t/m 16 augustus 
Waar bezetenheid voor de kunst toe kan leiden. 

Inmiddels 90 jaar oud en toch gaat de eigenzinnige Bep Brom, die in 
heel Europa exposeerde, haar werken tentoonstellen in Zuiderwoude. 
In de jaren vijftig trad zij naar buiten en exposeerde ze bij Eylders in 
Amsterdam en Zandvoort en later in het Stedelijk Museum en Fodor. 
In de stallen van Carré mocht ze paarden en clowns komen schilderen, 
bij een bierbrouwer de karrenpaarden en op concours hippique de 
renpaarden en jockeys. Andere thema’s zijn speelgoed en kinderen, 
haveninstallaties, jazzmuzikanten en altijd ook katten.  
Haar ernstige geaardheid uit zich in het terugbrengen van de 
onderwerpen tot hun essentie met een grote intensiteit, maar ook in 
een dynamische en soms monumentale vormgeving 
Toegang gratis.  

 
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 ! 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 is nu een tijdelijke plek in 
het plantsoen naast de provinciale weg die eind augustus open zal 
gaan. De jongeren hebben goede afspraken gemaakt met elkaar op 
het toezicht.   
Presentatie eigen plan Onderdoorgang N247 

De Dorpsraad heeft op 30 juli een eigen plan aangeboden aan de 
Provincie voor de N247 door ons dorp. Met subsidie van de Gemeente 
hebben we op 23 mei een schetsdag georganiseerd die zeven 
varianten heeft opgeleverd voor de huidige plannen van de stuurgroep 
‘Bereikbaarheid Waterland’.  Twee daarvan willen we de komende 
maanden door een gerenommeerd onderzoeksbureau laten uitwerken. 
Meer hierover op: 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 

 
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 

 
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. 

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. 

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 

 
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 

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 . 

 
FEESTWEEK zie www.debroekergemeenschap.nl 

 
BURGERLIJKE STAND 

overleden 

Eef Honingh,  oud 92 jaar, w.v. Gerrit de Oude 
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