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AGENDA 

11mei DRAAI 33 Langer veilig thuis wonen 
12mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
12mei DRAAI 33 Warme lunch door Wonen plus 
12mei DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
12mei Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
13mei SRV De Draai: Sjoelen 
15/16mei Kunstroute 
19mei OUD PAPIER Soos: Noord 
19mei DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes – breien voor Sterre 
19mei DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
20mei DRAAI 33 Muziek op schoot voor dreumes en peuter 
20mei SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 
21mei Catharina Wandeling 
22mei Catharina Stichting: Koffieconcert 
26mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
26mei DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
26mei  DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
27mei SRV De Draai: St.D.O.B. Kienen. Sluiting seizoen. 
27mei Broeks Open 18 holes Golftoernooi 
28mei OUD PAPIER Havenrakkers 
  1jun DRAAI 33 Enneagram & onbewuste drijfveren 
  2jun OUD PAPIER Soos: Noord 
  2jun Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
  3jun DRAAI 33 Filmhuis 
  4jun Zorgboerderij Waterland Open dag en Rommelmarkt 
  5jun Catharina Stichting: Koffieconcert 
  6jun DRAAI 33 Repair Café 
  9jun Wonen Plus barbecue bij Jesse 
  9jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
13jun Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
16jun OUD PAPIER Soos: Noord 
21t/m24jun St.D.O.B. Senioren Vierdaagse 
23jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
25jun OUD PAPIER Havenrakkers 
25/26jun Waterland Kerkenland 
27t/m30jun Avondvierdaagse 

 

VERSCHIJNINGSDATA 

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

21 mei   26 mei 
  4 juni     9 juni 
  2 juli     7 juli 
23 juli   28 juli 
13 augustus  18 augustus 
27 augustus   1 september 

 

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 12 mei a.s. 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSRAAD 
GS geeft groen licht voor uitwerking onderdoorgang door Broek 

Het plan van de Dorpsraad Broek in Waterland voor een 
Onderdoorgang krijgt groen licht van Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland. Sinds de aanbieding van het rapport begin januari is het plan 
getoetst door provincie en twee externe bureaus en op enkele punten 
bijgesteld.   
 De provincie concludeert dat het plan van de onderdoorgang technisch 
haalbaar is en dat de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk 
verbetert. De herhaalde oproep van de dorpsraad om samen te zoeken 
naar een oplossing voor het probleem op de N247 in Broek lijkt zijn 
vruchten te hebben afgeworpen. De provincie gaat de komende 
maanden in samenwerking met de dorpsraad het plan voor een 
onderdoorgang aan verdere toetsing onderwerpen. Daarna wordt het 
plan vergeleken met het eigen plan van de provincie voor verbreding 
van de N247.  
De Dorpsraad ziet de positieve reactie van GS als een goede stap 
richting realisatie van een onderdoorgang. Zij zal het proces actief 
blijven volgen.  
Het plan van de Dorpsraad is tot stand gekomen na een succesvolle 
crowdfundingsactie in het najaar met steun van omwonenden en 
ondernemers in de regio Waterland. De totale kosten zijn geraamd op 
42 miljoen euro. 
De eindversie van het volledige rapport, opgesteld door 
ingenieursbureau Witteveen&Bos in opdracht van de Dorpsraad, is te 
lezen op de website www.onderdoorgangbroek.nl. Ook is een korte 
samenvatting te downloaden.  www.dorpsraadbroekinwaterland.nl  

 
KUNSTROUTE 

Het aankomende pinksterweekend, zondag 15 en maandag 16 mei, 

staat in het teken van kunst. Op verschillende locaties in het dorp tonen 
kunstenaars hun werk. Van fotografie tot schilderkunst, van keramiek 
tot sculptuur. Dit jaar is er ook een KinderKunstRoute, speciaal voor de 
jonge Broekers. En nieuw deze editie is een garage-sale. Hier kunnen 
kunstwerken tegen een gereduceerde prijs gekocht worden. De 
expositie locaties zijn te herkennen aan de grote rode vlag en 
eenvoudig te vinden met behulp van de flyer. Deze is beschikbaar op 
alle kunstpunten, in de kerk en in Het Broekerhuis. 

 
SENIOREN VIERDAAGSE 21 T/M 24 JUNI 

21 juni in Ilpendam of Monnickendam 
22 juni op Marken 
23 juni in Broek in Waterland 
24 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.00 uur. De kosten bedragen € 9,- p.p. voor 4 
dagen.vU kunt zich tot uiterlijk 25 mei a.s. aanmelden bij mevr. A. 
Vogelaar, tel 403 1720 of mevr. S. Utrera, tel 403 1696. 
Graag laten weten of u gebruik maakt van een rolstoel of rollater.  
Er is begeleiding + EHBO aanwezig. 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  28 mei 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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MUZIEK OP SCHOOT VOOR DREUMUS EN PEUTER 

Start vrijdag 20 mei a.s. 

Samen met je dreumes of peuter naar Muziek op Schoot lessen in 
Broek. Het kan weer! Vanaf vrijdag 20 mei a.s. t/m 8 juli iedere 
vrijdagochtend vanaf 9 uur t/m 9:45 uur in DRAAI 33 met aansluitend 
koffie en thee. De fantastische juf Diana Veldkamp - zij verzorgde de 
cursus ook in 2013 en 2014- zorgt weer voor een creatieve, muzikale 
beleving voor kind en de ouder of oppas. Ook heel leuk voor jongens. 
Het is nadrukkelijk geen dansles maar er wordt veel gedaan met de 
seizoenen, muziekinstrumenten, attributen zoals ballen en er is een 
hoofdrol voor een hele leuke Kikker!  
Je kan je nog aanmelden. Cursusgeld bedraagt € 70. Info: Anneliek 
Hendriks 06-24321001 of  anneliekhendriks@yahoo.com 

 

KOFFIEDRINKEN 
gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lekker 
kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en haken voor een 
goed doel, behalve als er lunch is van Wonen Plus. 

Digicafé 

Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 geopend 
en bent u welkom met uw laptop,  smartfoon, of andere digi-apparaten  

BREIEN en HAKEN voor STERRE 

Wij de dames van het Haak- en breiclubje op de Dinsdagavond en de 
Donderdagmorgen zijn nog steeds druk bezig. 
Wij staan 13 augustus op de Markt tijdens de Feestweek. 
En de opbrengst van de verkoop is voor onze Dorpsgenootje STERRE. 
Tevens zijn wij op zoek naar Sponsors daar we ook een verloting willen 
houden. Alles is welkom. Voor meer info: Nel 0204033096 

 

LANGER VEILIG THUIS WONEN 
Woensdag 11 mei a.s. 14.00 uur- 16.30 uur in DRAAI 33. 

U wordt van harte uitgenodigd voor een voorlichtingsmiddag over de 
mogelijkheid om zo veilig mogelijk (alleen) thuis te kunnen blijven 
wonen. Voor deze voorlichting zullen aanwezig zijn:  
Wijkverpleegkundige : zij zal voortaan, samen met u, bekijken welke 

hulp u nodig heeft (indicatie) in de thuiszorg. Ook zullen mogelijke 
hulpmiddelen besproken worden. 
Politie: zal vertellen over babbeltrucs en inbraak beveiliging.  
Brandweer: over brandgevaar en brandveiligheid en CO2 gevaar. 
Fysiotherapie; leren vallen, voorkomt veel narigheid en breuken. 
StDOB: over sociale contacten, dus o.a. eenzaamheid voorkomen. 

 

Handige Harries gezocht! 
Het Repair-café gaat op reis en komt 6 juni naar DRAAI 33 (13.00-

15.00 uur).  Er zijn enkele vaste ervaren vrijwillige reparateurs 
aanwezig, naar extra vrijwilligers uit Broek wordt nog gezocht .  
Mocht jij het leuk vinden om ook als reparatiedeskundige of als 
gastvrouw aan de slag te gaan? Mail dan naar info@debolder.com of 
bel naar 0299-650560 en meld je aan voor 6 juni. 
Meer informatie is te vinden op de website van Draai 33 : 
http://www.draai33.nl/events/event/repair-cafe/ 

 

ENNEAGRAM & ONBEWUSTE DRIJFVEREN 
Lezing 'Enneagram & onbewuste drijfveren’ op woensdag 1 
juni. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 

menstypes. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de 
werkelijkheid kijkt. Hoe wonderlijk het ook klinkt, ieder mens heeft 1 
preferente bril. Word je je bewust van deze brillen dan opent zich een 
nieuwe wereld, waarin je gedragingen van jezelf en anderen gaat 
herkennen en begrijpen. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 
19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: De draai 33, 1151 CD Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

WATERSNOODTENTOONSTELLING 
25 april – 20 augustus in de Broeker Kerk 

De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland stelt in 3 
wisseltentoonstellingen haar collectie watersnoodansichtkaarten uit 
1916 vergroot naar A5 ten toon. Er onder ligt een tijdlijn van 
krantenartikelen over de Watersnood van 14 januari – eind november 

1916. U kunt in de kerk het boekje “De Watersnood van 1916 in Broek 
in Waterland”, uitgegeven door de vereniging kopen voor € 5,-. 
De reproducties van de kaarten zijn te bestellen voor € 3,-- per stuk. 

De kerk is  t/m  3 oktober dagelijks geopend. 

    Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
    Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

 
MEEGENOMEN 

Wie heeft er op 5 mei, in de nacht, mijn grote zittende tuinkabouter uit 
mijn tuin meegenomen. Ik zou hem graag terug willen zien in de 
voortuin van Buitenweeren 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPRING PARTY BROEKPOP 
28 mei vanaf 16.00 uur op het Kerkplein 

Luid de zomer in met Broekpop! Met een hapje, een drankje, onze 
spetterende DJ en live-acts kan het begin van de zomer niet meer stuk.  
Vanaf 16:00 barst het Kerkplein in Broek in Waterland uit zijn voegen. 
Onder het genot van een koud drankje en het overheerlijke streetfood 
van Meat @ the Bar gaan we los op de muzikale deuntjes van beauty 
Tessa de Jong. Later op de avond zorgt coverband X-Rog voor een 
waanzinnige show die je niet snel zult vergeten. Onze eigen DJ Marco 
Bos is de kers op de taart, het neusje van de zalm, het juweeltje op de 
kroon; hij zal de avond aan elkaar gaan draaien. Met alle 
Broekergezelligheid kan dit alleen maar een knallend begin van de 
zomer worden! 

KINDEROPVANG NODIG? 
’T Kidzzmolentje biedt professionele en kwalitatieve kinderopvang aan 
voor kinderen van 0-4 jaar. 

De gastouderopvang vindt bij mij thuis plaats in een veilige, warme en 
huiselijke sfeer, waarin persoonlijke aandacht voor ieder kind optimaal 
gewaarborgd wordt en een gevarieerd dagprogramma wordt 
aangeboden. 
Ik heb 10 jaar professionele ervaring met de doelgroep 0-4 jaar en ben 
als erkend gastouder aangesloten bij een professioneel 
gastouderbureau, waardoor u in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag. 
De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 7.15 - 
18.15 uur. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ’T 
Kidzzmolentje in Broek in Waterland! 
Voor meer informatie kunt u mij, Nies ten Bosch, bereiken op: 

06-22182131 of per e-mail: pfranken@xs4all.nl.  
U kunt ook contact opnemen met Gastouderbureau Waterland op 

0299-655338 of www.gobwaterland.nl 
 

OPEN DAG en ROMMELMARKT 
Zaterdag 4 juni is er van 10.30 tot 13.00 ROMMELMARKT tijdens de 
open dag van ZORGBOERDERIJ WATERLAND. 

De open dag duurt van 10.00 tot 14.00. 
Overlekergouw 1, 1151 CZ Broek in Waterland 
Jolanda Nankman, 06-27377396 
 

SUPERMARKT IN BROEK??????????? 

Laatste loodjes voor de eigenaren van de kringloopwinkel,die na 
opruiming,dicht gaat!  Zie artikel Noord Hollands Dagblad op onze 
Website, wat komt ervoor terug?                      
Laat je stem horen op onze Website. www.supermarktinbroek.nl ! 

 
AVONDVIERDAAGSE BROEK IN WATERLAND 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
Op 27,28,29 en 30 juni (maandag t/m donderdag) is er in Broek 
voor een ieder die van wandelen houdt weer avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m woensdag 25 mei in de winkel van Ploeger en ij 

Tatia Englebert, Westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveelste 

keer er wordt gelopen en welke afstand 5 of 10 km, ook is het handig 
als u uw wandelboekje(indien in uw bezit) inlevert. De 5 km. mag 
gelopen worden door 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 2 juli is een inhaaldag. 

Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
LET OP!!! Omdat er nieuwe medailles zijn is het erg belangrijk de 
hoeveelste keer u loopt goed door te geven. Ruilen kan helaas 
niet dit jaar!!!!!!!! 
 

TE KOOP 

Sloep RIGA 479 met vele accessoires incl. een drijvend botenhuis. 
Interesse: Neem contact op met H.W. Meinema, tel. 020 403 3100 

 

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. 
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