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AGENDA 
Iedere eerste woensdag vd maand Dorpsraad 
23aug OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
27aug Lezing: Grip op gezondheid, Draai 33 
30aug OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
31aug SDOB 90 jaar 
6sep OUD PAPIER SOOS Noordzijde 
8sep Cinema Neeltje Tungsten Studio 
13sep OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
15sep Inzameling voedselbank 
23sep Concert in de Kerk: Opera 
18nov Concert in de Kerk: StarkLinnemann Quartet 
 
 

Uitslag voetpuzzeltocht 
Ondanks het slechte weer leverde 27 deelnemers het formu-
lier in na een fijne wandeling door ons prachtige dorp. 
Zoals gewoonlijk waren er kermismunten te winnen voor zo-
wel de jeugdigen als de ‘ouderen’ onder ons. 
Jeugdwinnaars: 
Iris de Gier, Floor Spaan en Merijn de Waart 
Volwassenwinnaars: 
Heleen de Koning, Willem Blakborn, en gedeeld Harry de Gier 
en George Geugjes. 
Dank aan Wim Drijver, Afke Drijver-Bijpost en Jan de Waal 
voor het verzorgen van deze puzzeltocht. 
 

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. 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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)    
 

 
 

Kunst in de kerk 
In de kerk wordt maandelijks een nieuwe expositie ingericht 
met wisselende kunstenaars. Van 30 juli t/m 31 augustus is 
werk te zien van twee inwoners van Broek: Anneke Wiede-
meijer en Gré Mars. 
Anneke Wiedemeijer (foto's) 
Anneke (1944) fotografeerde aanvankelijk voornamelijk haar 
familie. Maar ook haar omgeving werd belangrijk: lucht, water 
en riet komen vaak terug in haar foto's. Ze volgde een cursus 
creatieve fotografie, leerde steeds beter kijken en ontwikkelde 
haar eigen stijl van fotograferen. Anneke vindt het weergeven 
van wat ze ziet en compositie belangrijker dan de techniek 
achter het fotograferen. Haar aandacht voor details levert bij-
zondere beelden op.  
 Gré Mars (schilderijen) 
Gré Mars schildert graag bloemen in frisse kleuren: kleuren 
waar je blij van wordt. Tijdens eerdere exposities in de Broe-
ker Kerk verkocht ze verschillende van deze 'bloemenschilde-
rijen'. Zo hangt haar werk nu in verschillende landen zoals 
Amerika, Engeland, Ierland, België, Italië en Japan.  
Openingstijden: zondag/maandag 13.00 - 16.00 uur, dinsdag 
t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 
Meer informatie: www.kerkbroek.nl/agenda. 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 31 augustus 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. U kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
 



 
 

CINEMA NEELTJE 
Mooie films op verrassende locaties 

Omdat Stichting Neeltje Pater gek is op alle vormen van 
kunst, laten we dit jaar een lang gekoesterde wens uitkomen: 
film kijken in ons filmdecor-waardige dorp. In een afwisse-
lende Tour du Cinema, veranderen de meest dramatische lo-
caties dit jaar voor 1 avond in een huiselijke bioscoop waar je 
kunt genieten van een film die je raakt.  
Nadat bij de eerste editie onze mooie kerk werd omgetoverd 
tot bioscoop, is het nu de beurt aan de voormalige vleeshal. 
En nee… daar gaan we geen bloederige horrorfilm kijken, 
maar het prachtige, Oscargenomineerde, ontroerende en 
waargebeurde ‘Lion’. Een klein jongetje wordt op zijn 5e ge-
scheiden van zijn moeder en broertje in India en komt na aller-
lei omzwervingen bij een Australisch echtpaar terecht. Maar 
zijn roots laten hem niet los en als hij volwassen is moét hij op 
zoek naar zijn herkomst. Maar waar komt hij precies van-
daan? Google Earth biedt uitkomst. 
Daar wil je bij zijn! 
Datum:  Zaterdag 8 September 2018 
Plek: Tungsten Studio, Hellingweg 22 
Tijd: Bar open 19.30. De film begint om 20.15 uur en er is een 
pauze. Na de film is de bar nog tot 01.00 uur open.  
Kaarten à 10,- (7,50 tot 21 jaar) zijn te reserveren via 
film@neeltjepater.nl of te koop bij Eetwinkel Jesse 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 15 september 2018 in de kerk van Broek. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. (pasta, rijst, 
de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek, douchespullen en tandpasta.). 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op 
rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank 
NL13RABO0120354608. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

Antwoorden fietstocht 2018 
1. Broekermeerdijk 9 

Kenmerken: Broeckerstijl, Art-Deco en Amster-
damse school 

2. Broekermeerdijk ark 28 te Broek in Waterland (t/o 
nr 27) 

3. Auto demontage 
4. V. Beekstraat 191, Landsmeer (BB Ilperveld) 
5. Paarden, v. Beekstraat 228, Landsmeer 
6. V. Beekstraat 83, Landsmeer 
7. V. Beekstraat 31, Landsmeer. Groentenwinkel. 
8. Burgemeester Postweg 2b, Landsmeer 
9. Garagedak. Burgemeester Postweg 34, Landsmeer 
10. 8 stuks 
11. “Vlijtig Veld” 
12. 1643 
13. Piet en Anna Onrust 
14. Sinds 2001 
15. “de Belt” 
16. 1830-1835 
17. Tweehonderdduizend stuks. De Boerenhemel, 

Overleek 13 
Bonusvraag/antwoord: 2e helft 12e eeuw, ca 1100 

 
Schilderen 

Heb je nog nooit geschilderd maar zou je weleens willen we-
ten of het iets voor je is? 
Of je nu beginner bent of al langer schildert, je kunt gewoon 
aan de slag.  
De schilderclub "Broek in Waterland" heeft enkele plaatsen 
vrij op de dinsdagavond. Het zijn niet zozeer "lessen" maar je 
wordt begeleidt op je eigen niveau. Je leert hoe je een schil-
derij op kan bouwen, hoe een andere techniek toe te passen 
en het mengen van kleuren etc. Je bepaalt zelf met welk ma-
teriaal je werkt. 
Bij de "Schilderclub" is enthousiasme en gezelligheid een be-
langrijk woord 
Start dinsdagavond 25 september om 20:00 uur 
Info: mail of bel l.paassen@hetnet.nl 0623246133  

 
 

Feestweek 2018 
Het zit er weer op. Een prachtige week waarin de weergoden 
ons over het algemeen welgezind waren. Zaterdag begon on-
der een stralende zon en de aanwezige kinderen konden zich 
prima vermaken met de pony’s en het springkussen. Het 
huisje uitspuiten kon dit jaar jammer genoeg voor de aanwe-
zig kinderen in verband met de droogte en de waterrestricties 
niet doorgaan. Wel was er volop gelegenheid de nieuwe 
brandweer auto van binnen en buiten te bezichtigen. De ou-
ders vonden elkaar op het SDOB terras waar zij onder genot 
van een drankje een zoute haring.  Na een wandeling door het 
dorp presenteerde de 10 deelnemende teams zich aan het 
aanwezige publiek en .  zaterdagavond (heel laat) presen-
teerde zich nog een elfde team. Terwijl de teams (en an-
dere)nog aan het fietsen waren testte de kinderen hun balans 
op de brandweerslang. Maandagavond konden de kinderen 
deelnemen aan het levend stratego op het schoolplein. 
Woensdag werd de kermis door de kinderen middels het ker-
misspel feestelijk geopend. Donderdag was het moment om je 
talent te laten zien, wat vervolgens beoordeeld werd door een 
onafhankelijk jury. Het B-Team ging er dit jaar met de winst 
vandoor met hun ode aan Cees Pels en het was Cees zelf die 
de beker mocht uitreiken.  Het vuurwerk viel dit jaar letterlijk 
en figuurlijk in het water; door de droogte kon het vuurwerk 
niet worden afgestoken vanaf het eiland maar gebeurde dit 
vanaf een ponton. Hilarisch was het daarom dat de dapperen 
onder ons zich in de stromende regen waagde om zich te ver-
gapen aan de vuurpijlen en ander moois. Tijdens de markt 
een enkele druppel regen maar verder prima, altijd een heer-
lijke dag waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar ontmoeten 
op het immer gezellige Kerkplein. Een stoet van ruim 200  
dapperen waagden zich aan de beruchte Land over zand 
tocht met wederom Broeker Stijn Wiedemeyer als winnaar, 
net als vorig jaar en dat jaar daarvoor en ook nu was  vooral 
zijn feestweek team hier erg blij mee. 
Zoals gezegd; elf teams hebben zich de afgelopen week met 
hart & ziel ingezet en de feestweek kleur gegeven met Suits-
Up als winnaar gevolgd door het B-Team, de Freddies, Sons 
of Anarchy, BMS, de Tijgers, Broek in Waterland, La Brakka 
de Papel, Pantslake Pullers, Pink Ladies en de Broeker Boef-
fies. 
 
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die 
feestende, gezellige, Broekers en hardwerkende vrijwilligers 
bedanken, die er allemaal, met elkaar, voor hebben gezorgd 
dat we weer een geweldige WEEK hebben gehad.   
Alvast voor in uw agenda; de feestweek 2019 start op zater-
dag 3 augustus tot dan. 
  

Sportaanbod voor jeugd en volwassenen 
Sportvereniging Sparta gaat vanaf september weer van start 
met het nieuwe sportseizoen. Op de woensdagmiddag kun-
nen de peuters (vanaf 2,5 jaar) en kleuters bij ons klimmen en 
klauteren. Elke vrijdagmiddag komen de jongens en meiden in 
de gymzaal turnen of freerunnen (vanaf 10 jaar). En ook als je 
getalenteerd bent, kun je bij ons terecht bij de selectie.  
Maar ook voor de volwassenen bieden wij een leuke activiteit. 
Elke  dinsdagavond kunnen dames zich in het zweet werken 
tijdens conditie en krachtoefeningen.  
Interesse om een keer mee te doen?  
Kijk voor actuele tijden van de trainingen op www.sparta-
broekinwaterland.nl of meld je direct aan voor een gratis 
proeftraining via info@spartabroekinwaterland.nl. 
 

                 Overdracht kerk: historisch moment 
Op 2 september wordt het eigendom van de Broeker kerk 
door de protestantse gemeente officieel overgedragen aan de 
Stichting Broeker Kerk. Daarmee wordt de stichting officieel 
verantwoordelijk om ons eeuwenoude kerkgebouw te behou-
den voor de hele dorpsgemeenschap. Tijdens een feestelijke 
kerkdienst op 2 september 2018 om 10.00 uur zal de akte van 
overdracht worden ondertekend. In aanwezigheid van de no-
taris, maar er wordt ook op heel veel dorpsgenoten gerekend! 
De dienst wordt muzikaal ondersteund door Ike Wolters (or-
gel) en Greta Vlug (saxofoon). Jong en oud, gelovig en niet-
gelovig, we hopen dat de inwoners van Broek in groten getale 
aanwezig zijn om dit historische moment in 'onze' kerk mee te 
beleven! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


