
28 juni 2018   No. 1693 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
Iedere donderdag van 15-16.30 huiswerkklas inburgeraars 
28jun OUD PAPIER SOOS noordzijde 
29jun Open recital in Broeker kerk 
2t/m5jul Avondvierdaagse Broek in Waterland 
2t/m29jul Kunst in de Broekerkerk 
5jul OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
8jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
12jul OUD PAPIER SOOS noorzijde 
14jul Broek Bruist & Braadt in het Broekerhuis 
15jul Slow Sunday 
15jul Waterlandse Poldertocht 
21jul OUD PAPIER Havenrakkers 
4-12aug Broekerfeestweek 
8-12aug Kermis 
31aug SDOB 90 jaar 
 
 

Verloren 
Vrijdagavond 8 juni is mijn dochter een mapje met al haar pas-
jes (ID,bank,OV chip,zorgpas) verloren, op de route Keern-
gouw naar de Veenderijvaart. 
Als iemand het gevonden heeft, zou diegene mij willen bellen 
(06- 54 96 73 98) of terugbrengen op het adres Keerngouw 
34? Hartelijke dank, Petra. 
 
 

Dansend naar je werk 
Een vrolijk boek geschreven door een Broeker: Maximiliaan 
Winkelhuis. 99 manieren om minder te stressen, korter te ver-
gaderen en beter te presenteren.  
Ligt nu bij Jesse, bij Pels en bij Wals-Schokker op de toon-
bank. 
 
 

Waterlandse Poldertocht 
Op 15 juli organiseren de schaatsverenigingen van Broek en 
Zuiderwoude weer de Waterlandse Poldertocht. Er zijn meer-
dere wandelroutes van verschillende afstanden, namelijk 7,5 
KM, 13 KM en 19 KM.  
De wandelroutes komen langs de pittoreske dorpjes van Wa-
terland-Oost, zijn inclusief bootovertochten en voeren over 
weilanden, boerenerven en dijken, die normaal gesproken niet 
toegankelijk zijn voor publiek.  
Het start- en finishpunt in Waterland-Oost is op melkveehou-
derij Dobber aan de Gouw 18 in Zuiderwoude. Op zondagoch-
tend 15 juli kan er gestart worden tussen 9 en 13 uur, afhan-
kelijk van de te wandelen afstand. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan thuis 
beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of een 
feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op 
Donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10:00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel.  Openlunch is er weer 
vanaf 2e donderdag in september. 

Digicafé 
Het digicafé is in de maanden juli en augustus gesloten. Vanaf 
september bent u weer welkom op de donderdag van 14:00 
uur tot 16:00 uur met uw digi-apparaat . Wilt u anderen van 
dienst zijn, ook dan bent zeker welkom. 
 

Activiteiten 
Maandag: Damesbiljart 9:30-11:30 uur, Tot aan schoolvakan-
tie Gitaarles en Accordeonles. 
Dinsdag: Tot aan schoolvakantie Gitaarles. 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers), 
vanaf 3 oktober Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluyters) 
Donderdag: Koffieochtend 10-12, Pianoles, Huiswerkklas in-
burgeraars 15-16.30.( aanmelden via info@draai33.nl) 
Vrijdag: Vanaf augustus Herenbiljart 13-17, Spelletjesmiddag 
13.30-16, vanaf 7 september Bewegen voor ouderen 10-11.45 
(olv Jannie de Klerk)    
 

 
 

Evean wijkverpleging 
Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch een 
afspraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een mail 
aan: vv_monnickendam@evean.nl 
 
 

Buurtzorg 
Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond v.d. maand v.a. 19.00 uur. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden/inlichtin-
gen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten. 
 
 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 6 juli 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U kunt 
uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Open recital in Broeker kerk 
Beste vrienden en bekenden, 
Graag nodig ik jullie uit voor een open recital van 16 liederen 
die ik ga zingen met aan de vleugel pianist Peter van de Kamp 
in de Broeker Kerk, op 29 juni, van 20.30 tot ca 21.30 met na 
afloop een glaasje wijn of sap. 
Dat recital is zowel mijn debuut als baritonsolo als mijn open-
bare afscheid van Broek in Waterland en van alle dierbaren uit 
de regio Amsterdam. De liederen zijn deels barok (Pergolesi, 
Händel e.a.) deels eigentijds (Quilter) en deels uit het begin 
van de vorige eeuw (Kurt Weil, Gershwin). De toegang is gra-
tis, vrijwillige bijdragen (voor de kerk!) zijn zeker welkom. 
Ik verheug me erop jullie die avond te mogen begroeten. 
RSVP: jandiek@vanmansvelt.nl 

 
 

Tentoonstelling Toon Vieijra 
In Perspectief van Toon Vieijra in de kerk van Zuiderwoude. 
 
 
                            Kunst in de Broeker Kerk 
In de kerk wordt maandelijks een nieuwe expositie ingericht 
met wisselende kunstenaars. Van 2 t/m 29 juli laten Yolanda 
Eveleens en Anneke Tepper hun werk zien. 
Yolanda Eveleens 
Met onverwachte combinaties van nauwkeurig getekende ele-
menten creëert Yolanda Eveleens fascinerende en poëtische 
prenten. Groei, metamorfose en de vier elementen aarde, wa-
ter, lucht en vuur vormen terugkerende thema's en worden ge-
bruikt om een binnenwereld te verbeelden. Ook processen in 
het menselijk lichaam, zoals ademhaling en slaap vormen 
haar inspiratiebron 
Anneke Tepper 
In haar werk zoekt Anneke Tepper naar lijn, licht en ruimte, 
waarbij kleur essentieel is. Voor Anneke heeft kleur alles met 
leven te maken, in welke vorm dan ook. Wat je ziet is niet altijd 
een correcte afspiegeling van de werkelijkheid, ze speelt met 
vorm en geeft haar eigen interpretatie aan de beelden die ze 
voor ogen heeft. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur, 
zondag 12.00 - 16.00 uur. 
 
 

Start avondvierdaagse Broek in Waterland 
Maandag 2 juli is de start van de avondvierdaagse. De 5 km 
vertrekt ma, di en woe tussen 17.45 en 18.00 uur op do ver-
trekt de 5 km om 18.45 uur. De 10 km vertrekt iedere dag tus-
sen 1800  en 18.15 uur. 
Omdat er door de weilanden gewandeld wordt kan de hond 
niet mee op dinsdag en donderdag voor de 5 km en op 
woensdag en donderdag voor de 10 km. 
We eindigen op donderdag tussen 19.45 en 20.15 uur op het 
parkeerterrein. We hopen op veel trotse mensen om onze lo-
pers op te wachten. 
Nog niet ingeschreven? Je mag altijd meelopen maar we kun-
nen geen medailles meer bestellen. Geef je op in de winkel 
van Ploeger, bij Tatia Englebert (westweer1) of bij de start. 
 
 

Pastorietuinconcert van Fanfarecorps Zuiderwoude 
Op zondag 8 juli is het jaarlijkse pastorietuinconcert van Fan-
farecorps Zuiderwoude. Vanaf 11 uur staan de koffie, thee en 
limonade klaar, aanvang is om 11.30 uur. Ook het opleidings-
orkest laat van zich horen. Zittend genieten van ons zomerse 
programma? Neem dan een stoel mee! Bij slecht weer in het 
Dorpshuis van Zuiderwoude. Entree is gratis. 
 
 

Broek Bruist & Braadt 
Broek Bruist & Braadt weer op zaterdag 14 juli! 
Eten, drinken en dansen. En heel veel gezelligheid. 
Vijf Broeker koks zorgen weer voor vijf heerlijke gerechtjes. 
Daarbij lekkere wijnen, cocktails, bieren én muziek en een ou-
derwets gezellige Broeker Avond is compleet!! 
De kaartverkoop start volgende week, je kunt je nu vast aan-
melden via info@broekerhuis.nl 
Mis het niet!! 
 
 
 
 

 
 
 

Hoera! SDOB 90 jaar (1928-2018) 
Dit jaar bestaat 90 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden 
met  onze clubleden en trouwe supporters. Houd vrijdagavond 
31 augustus (voor genodigden) en zaterdag 1 september 
(voor leden, familie en vrienden) vrij in de agenda. Tijd voor 
een (sportief) feestje! 

 
 

Voetreflextherapie en ooracupuntuur 
Gewoon in Broek: kom genieten van een heerlijk ontspannen 
voetreflexmassage. Behalve diepe ontspanning, helpt voetre-
flextherapie bij vele kwalen zoals artrose, vermoeidheid, over-
spannenheid, hoofdpijn, stress, spier- en gewrichtsproblemen, 
spijsverteringsklachten, slapeloosheid, opvliegers ed. 
Ooracupunctuur werkt daarbij ook ondersteunend. Voel jezelf 
welkom en gun jezelf de tijd en rust. Je bent het absoluut 
waard! Pied à Terre, 0611395952. 

 
 

SLOW SUNDAY 
Op zondag 15 juli organiseren Miriam Evers van Slowww en 
Hanna Neys de eerste editie van Slow Sunday, in de 
Tungsten Studio (van 10.00-14.00 uur). Slow Sunday is een 
combinatie van slow/yin yoga met slow food, op een bijzon-
dere locatie en met iedere keer iets bijzonders. Tijdens deze 
eerste editie zal Ilonka van Gog na afloop van Yin-les een 
klankreis verzorgen. Lekker met je ogen dicht op je yogamat 
genieten van de mooiste klanken. Verder naast slow yoga en 
een extra lange yin yoga les (90 min) lekkere koffie en thee, 
smoothies, gezonde hapjes en een uitgebreide zomerlunch. 
Check voor meer info www.slowww.nl/slowsunday. Aanmel-
den (€45 t/m 30 juni, daarna €50) kan via de site of door een 
mailtje te sturen naar miriam@slowww.nl.  

 
 

Kunst in de Broeker kerk 
Kunstliefhebbers kunnen vanaf 1 juni in de kerk terecht voor 
twee nieuwe exposities. Gedurende de maand juni is er werk 
te zien van twee kunstenaars. 
Nanna (Tim) de Klerk 
Met eindeloos geduld en verfijnde penseelvoering schildert 
onze dorpsgenoot Nanna de Klerk haar onderwerpen in door-
schijnende glacerende lagen. Nanna exposeerde in binnen- 
en buitenland. 
Vera Schoone 
Het werk van Vera Schoone bestaat uit grafiek, schilderijen en 
objecten en vormt de neerslag van haar voortdurende zoek-
tocht naar het verleden. Structuren, ouderdom en verval inspi-
reren haar. Ook kunst uit de prehistorie, Afrikaanse kunst, fos-
sielen, tekens en symbolen spelen een belangrijke rol. Het ge-
bruik van oude materialen geeft de objecten van Vera een 
doorleefde uitstraling. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zon-
dag 12.00 - 16.00 uur. 
Meer informatie: www.kerkbroek.nl/agenda. 
 
 

Broekerfeestfeek 
Beste Broekers, de Broekerfeestweek is weer aanstaande en 
zal dit jaar plaatsvinden van 4 t/m 12 augustus. Zoals ieder 
jaar is het succes van deze week vooral te danken aan de 
deelname van de kleurrijke en dynamische feestweek teams. 
Heb je al jaren meegedaan? Dan weet je hoe het werkt. Maar 
ook nieuwe teams zijn meer dan welkom. Het inschrijfformulier 
is vanaf 17 mei op te halen bij Eetwinkel Jesse of te downloa-
den vanaf de site van de BGM. 
 
 
                      IQ onderzoek voor kinderen 
Benieuwd naar het IQ van jouw kind? Je hebt zelf wel vaak 
een idee van het niveau van je kind, maar precies weet je het 
niet. Een IQ onderzoek is een prachtige manier om meer over 
je kind te leren. Vooral als je het idee hebt dat je kind onder-
presteert, meer uitdaging nodig heeft of er iets speelt waar je 
je vinger niet op kunt leggen. 
BIKKELkids biedt kinderen en ouders op een prettihe manier 
betrouwbaar intelligentieonderzoek aan. Kijk voor meer infor-
matie op:  www.bikkelkids.nl of bel naar 0622674102. 
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