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AGENDA 
02mei OUD PAPIER Soos Noordzijde 
04mei dodenherdenking om 19.30 uur in de Kerk 
08mei vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
09mei OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
11mei Rommelmarkt Zorgboerderij Waterland 
12mei Voorjaarsconcert Gemend koor 
17mei Informatieavond brandweer 
18mei OUD PAPIER Havenrakkers 
24en25mei Huiskamerfestival 
 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 8 mei; 5 juni; 3 juli; 4 september; 2 
okt; 6 november en 4 december  2019 
 

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. 
 

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

 
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 
 

Samen eten 
Iedere 4e dinsdag v.d. maand. Kosten € 10,-  Zaal open 
17.30. Opgeven en/of afmelden bij Lies Dobber, tel.403 1513 
of l.dobber@planet.nl . De laatste datum van dit seizoen is 23 
april a.s. 
 
      Vrijwilliger gezocht op onze zorgboerderij in Broek 
Op de woensdag van 9.30 tot 15.30. Het is erg leuk om te 
doen. Wil je extra informatie over de mogelijkheden? Bel dan 
Jolanda Nankman, 06 27377396 

                         De Woensdagwandeling 
Een nieuw initiatief: De Woensdagwandeling. Elke eerste 
woensdag van de maand komen we vanaf 9:30 samen in de 
kerk van Uitdam (Uitdammer dorpsstraat 43). We beginnen 
met koffie en thee. Daarna vieren we om 10:00 uur een korte, 
eenvoudige dienst geïnspireerd vanuit Iona. De wandeling 
duurt ruime een uur. Tijdens de wandeling worden we stil, be-
zinnen we ons op een vraag, en delen we onze inzichten.  Als 
we terugkomen in de kerk, delen we onze zelf meegebrachte 
lunch.  
Welkom in de kerk van Uitdam! Meer informatie bij ds. Char-
lotte Kremer (020 3584615) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 
12 vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvin-
den???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer 
ruimte nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
 

 
                           Een toppertje gezocht 
Onder het mom: wie niet waagt, wie niet wint.. 
Wij wonen in Broek met een hele leuke hond en zoeken ie-
mand die het te gek leuk lijkt om met de hond te wandelen in 
de middag en ook ons huis een goede opfrisser kan geven. 
Een soort au-pair, hondenlieverd, schoonmaker in EEN! Het 
gaat dus om net dat extraatje en werk voor ca. een dag per 
week of twee keer een dagdeel per week (alles in over-
leg). Zie jij dit zitten bel dan voor meer info met Didi: 06-
41936726. 

                   Walking Football (60+) bij SDOB 
Het voorjaar is weer begonnen en daarmee een mooi moment 
om te starten met Walking Football bij SDOB! Ooit gevoet-
bald? Of juist helemaal niet doe mee! Walking Football is een 
voetbalvorm voor zestig plus om actief bezig te zijn en te blij-
ven. Elke dinsdag om 10.00 uur wordt onder de professionele 
leiding van Jacques Steur door mannen en vrouwen afgetrapt 
bij SDOB. Kom een keer kijken en/of meedoen. Wil je meer in-
formatie neem contact op met Jacques: 020-4033202 /jac-
quessteur@quicknet.nl 

Theetuin en Theeschenkerij in Zuiderwoude is op zoek naar 
een afwasser, iemand voor de bediening, en een keukenprins 
of keukenprinses. Ivm de verbouwing gaan wij weer open op 
Zaterdag 18 mei. Informatie 020-4031111 of mail@ttuin.nl 
         

Gun jij Neeltje een stuk van de €100.000 – taart? 
De Rabobank stelt €100.000 beschikbaar voor het vereni-
gingsleven in Waterland en omstreken. Wat een prachtig be-
drag. En het mooie is: wie lid is van de Rabobank bepaalt hoe 
die taart verdeeld wordt. Elk lid krijgt 5 stemmen, waarvan er 
maximaal 2 naar dezelfde vereniging mogen gaan. En Thea-
terstichting Neeltje Pater wil die 2 van jou natuurlijk heel graag 
hebben! Dus ben je lid? Stem dan nu t/m 14 mei op ons. Vin-
den we lief. 

                              Wanna be a star? 
Nieuw bij het Huiskamerfestival 2019: het Open Podium*. Al-
tijd al eens zelf op het podium willen schitteren? Dan is nu je 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 10 mei 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

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



kans! Wil je een gedicht voordragen, een verhaal vertellen, 
een lied zingen, samen met je lief de tango dansen, stand-up 
comedy of vind je dat je fantastisch Ukelele kan spelen? Kom 
dan en pak het podium! Als je mee wilt doen aan het Open 
Podium* op zaterdagmiddag 25 mei van 16:00 tot 18:00 uur in 
de huiskamertent, geef je dan op, liefst met een filmpje, voor 
vrijdag 17 mei op info@neeltjepater.nl *Open Podium Huiska-
merfestival is onder voorbehoud van aantal deelnemers. 
 
          Koop nu kaarten voor het Huiskamerfestival  
                                 24 en 25 mei a.s. 
Het wordt een TOP-editie met op vrijdagavond o.a. Elske De-
Wall, Herman in een bakje Geitenkwark en acrobatiek uit ei-
gen dorp. Op zaterdagmiddag krijg je zelf een kans om te shi-
nen op het Open Podium en is er een speciale kindervoorstel-
ling van Lejo (bekend van Sesamstraat). En op de zaterdag-
avond komt het publiek als vanouds weer ‘bij de mensen 
thuis’. Met maar liefst zes huiskamerroutes, met o.a. De 
Fransse Eijkel, Janna Schra, Tim Teunissen,  en vele ande-
ren. Kaarten zijn te koop via neeltjepater.nl of bij Eetwinkel 
Jesse of Boekhandel Nimo in Monnickendam. 

                                         Pilates 
Wil je over 10 weken strak in die bikini? Of zwembroek? Stap 
dan na de meivakantie in en train mee! Ook in de mannenles 
is er nog plek. 
We trainen in zeer afwisselende lessen de core, maar ook alle 
andere spiergroepen komen aan bod: armen, benen en billen. 
Goed tegen rugpijn en voor een plattere sterke buik. We trai-
nen op kracht, maar ook op souplesse. Pilates verbetert je 
houding èn 
Pilates is goed voor je lichaam en geest. Probeer het gewoon 
en doe die gratis proefles. Bel Carol 0611395952. 
 
                               Gratis af te halen: 
Een ‘volwassen’ kano met houten wedstrijd peddel. 
Tel. Nummer: 0625427414 
 
                     Open dag en rommelmarkt 
Zaterdag 11 mei is er van 11.00 tot 14.00 ROMMELMARKT 
tijdens de open dag van Zorgboerderij Waterland. De open 
dag duurt van 11.00 tot 14.00. 
Overlekergouw 1 1151 CZ Broek in Waterland 
Voor vragen Jolanda Nankman   
 
                                 Fiets gestald 
Bij de parkeerplaats Oosteinde/Buitenweeren stond al ruim 
een week een Gazelle dames fiets geparkeerd. Staat nu bij 
mij achter. Van wie is deze? Info.: 06 12032845. 

                     Een schat op de zeebodem 
Tijdens de koningsdagspelen van De Havenrakkers ontstond 
er aan het einde van de yogales in het Broekerhuis opeens 
een verhaal over een schat op de bodem van de zee. “Mogen 
we die nog eens naluisteren?”, vroegen de kinderen. Hij staat 
inmiddels op Spotify en Google podcast en de i tunes store. 
Je kunt hem vinden door Helende verhalen als zoekterm in te 
tikken. Lekker rustig gaan zitten of liggen en luisteren maar! 
groetjes, Angela 

Catharinastichting 
Iedere jaar, van mei tot september organiseert Cultuur in de 
Kerk - CatharinaStichting Zuiderwoude in samenwerking met 
de kerk een aantal zomertentoonstellingen met werk van ver-
schillende kunstenaars op rij. Dit jaar opent natuurfotograaf 
Simone Opdam het seizoen (1967). De expositie ‘Terug naar 
het veen in Waterland’ is een combinatie van landschaps-
foto’s, macro’s en andere natuurfoto’s gemaakt in Waterland. 
 
Oude Zaanse gravures en nieuwe foto’s in Broeker Kerk 
Originele gravures, vooral uit de Zaanse regio, uit de acht-
tiende en negentiende eeuw. En eigentijdse foto’s van een 
Amsterdamse kunstenaar die werkt vanuit een atelier in Broek 
in Waterland. Ze hangen samen op een (verkoop-)tentoonstel-
ling die van 27 april tot 30 mei wordt gehouden in de kerk in 
Broek in Waterland. 
Gravures van landschappen, stads- en dorpsgezichten zijn al 
eeuwen populair. De tentoonstelling bevat werken van gra-
veurs die twee eeuwen geleden al veel succes hadden met 
hun vaak romantische en lieflijke afbeeldingen. Dit deel van 
de expositie vindt plaats in samenwerking met Galerie Stap-
horsius in Westzaan. 

De foto’s van kunstenaar Hanneke van Gent hebben een ge-
heel ander karakter: geen romantische weergave van de wer-
kelijkheid maar een persoonlijk commentaar daarop. Ze trekt 
haar beelden uit de context van de dagelijkse omgeving. Ze 
zegt: 'Ik zoek naar verruiming, verstilling van het moment in 
een fotografisch beeld.' 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Openingstijden: zon-
dag/maandag 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
16.00 uur. 
 
Vanaf Koningsdag 27 april t/m september is de kerk dagelijks 
geopend voor bezoekers. Koffie, thee en wat lekkers erbij 
staan klaar! 
De Broeker Kerk is een ontmoetingsplek voor iedereen. Vrij-
willigers heten u van harte welkom. Zij vertellen u graag meer 
over hun mooie kerk en bij de boekentafel kunt u tweede-
hands boeken kopen. 
Openingstijden 
zondag en maandag:    13.00 – 16.00 uur 
dinsdag t/m zaterdag:   10.00 – 16.00 uur 
Als er een begrafenis of huwelijk is, kunt u niet in de kerk te-
recht. In de agenda wordt dit aangegeven. 
Pitstop en rustpunt 
Onze sfeervolle kerk vormt het historische hart van Broek in 
Waterland. U bent hier welkom om tijdens uw fiets- of wandel-
tocht te genieten van de rust. Bewonder het unieke beschil-
derde plafond, bekijk de grafsteen van de beroemde Neeltje 
Pater of ga even snuffelen tussen de tweedehands boeken. 
Tips: 
Rondleiding door historisch Broek in Waterland 
Fietsroute door Waterland (pdf) 
Wandelroute rond Broek in Waterland  (pdf) 
Drie wandelroutes startpunt Broek in Waterland 
www.broekerkerk.nl 
 

Informatieavond Brandweer Broek 
Op vrijdagavond 17 mei  a.s. staan de deuren van brandweer-
post Broek in Waterland open voor publiek. Woon je in Broek 
en Waterland? En heb je altijd al een kijkje willen nemen in 
onze vrijwillige brandweerpost? Kom dan vooral langs op 17 
mei.  
Tijdens de avond vertellen we je graag alles over onze post, 
het voertuig, de uitrukken en de trainingen. Ook beantwoor-
den we al je vragen over het vrijwillige brandweervak. 
Aan de slag! 
Maar je kunt die avond natuurlijk ook zelf een brandweerpak 
aantrekken en aan de slag. Ervaar hoe het voelt om met red-
gereedschap een auto te ontmantelen. Of voel hoeveel druk 
er op een straalpijp staat als je een brand aan het blussen 
bent. 
Hoe laat en waar?  
Vanaf 19:45 uur ben je welkom en staat er thee en koffie 
klaar. We beginnen om 20:00 uur. Rond de klok van 22:00 uur 
loopt de avond ten einde en hopen we dat je meer inzicht hebt 
in ons werk.  
We zien je graag op 17 mei in de brandweerpost op de Ei-
landweg 35 in Broek in Waterland! 
         
       Voorjaarsconcert Gemengd Koor met zangeres  
                                    Cecile Roovers 
Het Gemengd Koor Broek in Waterland geeft op 12 mei (moe-
derdag!) in de Broeker Kerk het eerste concert met de nieuwe 
dirigent Joep van der Oord. Het is tevens het laatste met pia-
niste Corrien van Dam, die het koor sinds 2005 op de piano 
begeleidt. Voor moeders heeft het koor op deze speciale dag 
een verrassing in petto. 
Het koor heeft een gevarieerd programma uitgezocht. Soms 
klinken vrolijke tonen, dan weer gedragen melodieën. Het 
wordt een muzikale reis door de eeuwen heen, van klassiek 
tot pop, van Franz Schubert tot Leonard Cohen. Mezzoso-
praan Cecile Roovers neemt een deel van het programma 
voor haar rekening; op de blokfluit is Ans Sluiters te horen en 
op de gitaar Guus Witteman. Na afloop is de bar open om ge-
zellig nog wat te drinken. 
Broeker Kerk, zondag 12 mei, aanvang 15.00 uur. 
Toegangsprijs: € 8,50 (voorverkoop 7,50 - donateurs/CJP 
6,50 - kinderen tot 16 jaar 5,00). Kaartverkoop bij de ingang, 
voorverkoop telefonisch (020-4031201) of via de bank: 
NL66RABO0310709946 t.n.v. Gemengd Koor Broek in Water-
land met vermelding van uw adres. 
Clubkas Campagne: stem op het Broeker koor! 

 


