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AGENDA 

Omdat vanwege de maatregelen in het kader van de in-
perking van het coronavirus de meeste geplande activitei-
ten niet door gaan, is de agenda leeg gelaten. 
 
Er wordt voorlopig geen oud papier opgehaald. Op het 
Kebo-terrein staat een container waar u zelf papier heen 
kunt brengen. 
 
Het kan gebeuren dat De Broekergemeenschap iets onre-
gelmatiger uitkomt dan u gewend bent, dit heeft uiteraard 
te maken met het uitblijven van activiteiten en dus van ko-
pij door het coronavirus. Maar blijf vooral input sturen! 

 
 

Berichten van De Broeker Gemeenschap/Broekpop 
Lieve dorpsgenoten, 
Het zal voor niemand uit de lucht komen vallen, maar wij heb-
ben moeten besluiten om De Broeker Feestweek 2020 af te 
gelasten. Dit is naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van 
de overheid, gepresenteerd op dinsdag 21 april. 
Wij balen enorm. Het is voor ons, net als voor veel anderen, 
de mooiste week van het jaar. Het enige wat we nu kunnen 
doen is samen door deze crisis heen komen en er in 2021 een 
extra groot feest van te maken. Mochten er nieuwe ontwikke-
lingen zijn, dan houden we jullie op de hoogte. 
Blijf gezond! 
 
Lieve allemaal, 
Wij hebben de knoop doorgehakt. Meiweekend 2021 giet oan! 
Omdat er in 2021 geen vrije Bevrijdingsdag is zullen wij het 
programma moeten aanpassen en inkorten naar een week-
endprogramma. Hier zullen we begin volgend jaar definitief 
een invulling aan geven, maar de data staan vast: 30 april t/m 
2 mei. Wat ook vaststaat zijn de vrijdagavond met de Edwin 
Evers Band en de Bourgondische zaterdagavond. Dat bete-
kent dat jullie reeds aangeschafte kaartjes gewoon geldig blij-
ven! Wij zijn erg blij dat we volgend jaar een tweede kans krij-
gen en hopen jullie daar ook allemaal in goede gezondheid te 
zien. Mocht je toch verhinderd zijn op de nieuwe datum, neem 
dan contact op via broekpop@hotmail.com en dan proberen 
wij op een veilige manier je geld terug te geven. 
Hou vol en stay safe! Hopelijktot snel. 

 
 

Avond4daagse 2020 
Nu vanwege het coronavirus alle evenementen tot september 
zijn afgelast, kan helaas ook de avondvierdaagse dit jaar niet 
doorgaan. We hopen dat jullie volgend jaar weer gezellig 
meewandelen en stempelen. Tot dan: Blijf in beweging maar 
doe het verantwoord en let goed op elkaar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen van 6- 12 jaar mogen weer sporten. 
Wekenlang hebben jullie niks mogen doen, alleen digitaal les 
hebben op school en misschien een beetje wandelen met je 
ouders (Saai!!!?????)Omdat we een Waterlandse vereniging 
zijn willen we ook kinderen uit Broek in Waterland een leuke 
sportavond bezorgen waarin je weer mag sporten en actief 
bewegen. Helaas nog geen wedstrijden. 
In samenwerking met de Atletiekvereniging Monnickendam 
(AVM)  organiseert STG Waterland een Mini Bootcamp op de 
velden van de AVM.  
Vanwege de bijzondere situatie zijn is deze Bootcamp gratis 
toegankelijk voor alle kinderen uit Waterland, je hoeft geen lid 
te zijn van STG Waterland. Als de Corona maatregelen voorbij 
zijn kun je tegen een aantrekkelijk tarief ook de rest van het 
seizoen (tot oktober) mee blijven doen 
Wij houden ons aan de regels van de gemeente en van het 
NOC/NSF. Deze zijn te vinden op www.stgwaterland.nl Daar 
vindt u ook de nieuwsbrief van STG Waterland met de belang-
rijkste regels en contact informatie. 
We trainen op woensdag van 19.30 – 20.30 op het veld van 
AVM.  
Sportpark Markgouw Cornelis Dirkszlaan 352  Monnicken-
dam 
 
 Jong en oud(ers) bewegen online met Team Sportservice  
Team Sportservice brengt jong en oud in beweging. Ook digi-
taal! Nu het niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten, 
hebben de vakleerkrachten en buurtsportcoaches beweeg-
challenges ontwikkeld die online te volgen zijn. Via het 
YouTube kanaal van Team Sportservice Zaanstreek-Water-
land kun je direct aan de slag.  
Alternatief beweegprogramma  
Nu alle beweegactiviteiten van Team Sportservice vanwege 
de maatregelen tegen het COVID-19 virus zijn afgelast, bete-
kent het dat zij het reguliere aanbod moeten aanpassen. Rosa 
Schouten, buurtsportcoach: ‘Omdat het juist nu van het groot-
ste belang is dat men zo gezond mogelijk en fit blijft, heeft 
Team Sportservice gezocht naar beweegalternatieven’. Zo 
zijn er challenges ontwikkeld voor jongeren. Zij worden 5 da-
gen per week door een vakleerkracht gym uit de regio uitge-
daagd om mee te doen aan diverse uitdagende opdrachten. 
Voor de senioren en ouders met kinderen zijn er twee keer 
per week oefeningen te volgen.  
Filmpjes via YouTube en Facebook  
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland en Team Sportser-
vice West-Friesland zijn buurtregio’s van elkaar. Diverse initia-
tieven worden gezamenlijk opgepakt. Het YouTube kanaal is 
daar een voorbeeld van. De beweegchallenges zijn te vinden 
op ons YouTube kanaal: Team Sportservice West-Friesland & 
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland. De updates zijn te 
volgen via onze Facebookkanaal (facebook.com/teamsport-
servicezaanstreekwaterland). Kijk voor een volledig overzicht 
van ons beweegaanbod op onze website www.teamsportser-
vice.nl/zaanstreekwaterland. 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 22 mei 2020. 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 
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Kunstroute Waterland Virtueel! 
Vanaf 21 mei 2020 virtuele route op www. Kunstroutewa-
terland.nl 
Na het afblazen door de coronamaatregelen van de 2 jaar-
lijkse kunstroute in Broek hebben wij het alternatief gevon-
den!! We maken een virtuele route voor iedereen toegankelijk 
vanuit huis. Op computer, tablet of telefoon kan iedereen 
kunst bekijken, bewonderen en kopen. 
Door middel van foto’s, filmpjes en/of interviews kunt u het 
werk zien van meer dan 20 lokale kunstenaars. De virtuele 
route is simpel, ter zake en heel visueel en daardoor boeiend. 
Het project kan via de link op www.kunstroutewaterland.nl 
vanaf 21 mei  bekeken worden. 
Als u  geïnteresseerd bent in een kunstwerk neem dan con-
tact op via email en plan samen met de kunstenaar een (aan-
koop)atelierbezoek met afstand.  

 
 

Werkplek te huur 
Mocht je nou knettergek worden van dat thuiswerken: wij heb-
ben, na overleg met de Gemeente, toestemming om zes 
“werktafels” neer te zetten. Op gepaste afstand en ontsmet en 
wel uiteraard. Broeker tHuiswerken zogezegd. Graag horen 
we óf hier überhaupt behoefte aan is. Let wel: we mogen er 
niets bij serveren, ook niet via een afhaal-loket. Dus eigen 
drinkflesje en broodtrommeltje mee. We dachten dan wel aan 
een kleine bijdrage van bijvoorbeeld €5 per uur. Als je inte-
resse hebt, kun je even bellen (020-4031314) of mailen 
(info@broekerhuis.nl) 

 

 
(Kantoor) ruimte te huur 

Op zoek naar inspirerende ingerichte (kantoor)ruimte voor de 
avonduren/in het weekend in Broek in Waterland, Hellingweg 
8? De ruimte is 60m2 en geschikt voor o.a. workshops, trai-
ningen en coaching. Neem gerust contact op voor de moge-
lijkheden: Irene 06-53901839 

 
 

Tim’s Wine Supply 
Lieve dorpsgenoten, 
Vanwege de coronacrisis ligt mijn werk als sommelier in Haar-
lem helaas helemaal stil. Gelukkig heb ik nu wél tijd om Wa-
terland te voorzien van het mooiste sap van de wereld, name-
lijk druivensap in de vorm van wijn.  
Dit doe ik in samenwerking met Wijnkoperij-Amsterdam die in 
Amsterdam Noord een loods vol bijzondere en karaktervolle 
wijnen hebben liggen. Normaal leveren zij uitsluitend aan de 
horeca, maar via mij kunt u nu voor groothandelsprijzen ook 
thuis van deze mooie wijnen genieten.  
Heeft u interesse in het volledige assortiment? Wilt u graag 
wijnadvies op maat, wijnupdates of op de hoogte gehouden 
worden van mijn persoonlijke favorieten? 
Mail of bel gerust naar tim_jesse_@hotmail.com / 
0615649700 
 

 
Eten afhalen en bezorgen in Broek 

Pannenkoekenhuis De Witte Swaen (afhalen en bezorgen) 
Bestellingen kunnen worden geplaatst van dinsdag tot en met 
zondag van 16.00 -19.30 uur 020-4031525 
 
De Drie Noten (afhalen, alleen pinnen) 
Wisselend menu, af te halen op donderdag tot en met zondag 
tussen 17.00 en 20.00 uur 020-4031295 
 
TwinsKitchen (afhalen, Jaagweg 1) 
Dagmenu voor 8,50 per persoon, hele week voor 40 euro. 
www.twinskitchen.nl 06-22350105 
 
Broekerhuis (afhalen) 
Wisselend menu, af te halen op vrijdag en zaterdag 17.30 – 
19.00uur 020-4031314 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Broekerhuis 
Als je de wijnmeisjes van Lastage vraagt om het assortiment 
voor bij de afhaalmaaltijden wat uit te breiden omdat de toele-
veranciers ook wel wat extra omzet kunnen gebruiken in deze 
tijden… En dan hebben we er gelijk een werkplek bij: dinsdag, 
donderdag en zaterdag zit Elise van 12 tot 18 uur bij ons haar 
administratie te doen. Daarbij wordt ze gráág afgeleid om zeer 
enthousiast tekst en uitleg te geven…!  
Je kunt op die dagen gewoon binnenstappen (max 2 perso-
nen tegelijk), maar je mag ook een afspraak maken (020 
4031314). Elise geeft trouwens op woensdag- en vrijdag-
avond hele leuke online wijncursussen! Voor meer info en/of 
aanmelden kun je mailen naar wijn@restaurantlastage.nl 
 
Cafetaria de Rob (afhalen en bezorgen) 
Naast het standaardmenu is er ook een weekmenu te bestel-
len. Dinsdag en woensdag 16.30 – 20.00 uur afhalen en be-
zorgen vanaf 16.30. Donderdag tot en met zondag 12.00 – 
20.00 uur, afhalen vanaf 12.00 uur, bezorgen vanaf 16.30. 
020-4031469 / 06-49034656 
 
IJscafe Antonio (afhalen) 
IJs, tiramisu, lasagna en pizza. 06-37410440 
 
Garibaldi’s Pizza (afhalen) 
Op woensdag op het Nieuwland. Bestellen via 06-14895175 
 
Thuy catering (afhalen) 
De loempia’s uit Broek zijn al jaren bekend in Monnickendam, 
en nu ook op vrijdag op het Nieuwland in Broek verkrijgbaar. 
 
Eetwinkel Jesse (afhalen en bezorgen) 
Bij Jesse zijn soepen te koop (0,5 en 1 liter)n er wordt regel-
matig gekookt door Marieke. 020-4031297 
 
Eilandstal (afhalen) 
Bij boerderij De Eilandstal kan je dagelijks verse eitjes halen 
op het karretje bij de Peereboomweg/Atjehgouw. Ook kun je 
voor biologisch rundvlees bij de boerderij terecht:  
Atjehgouw 3. 020-4031873 www.eilandstal.nl 
 
Aardappels en eieren (afhalen en bezorgen) 
Vrij vastkokende aardappels rechtstreeks van de akkerbouw 
uit de streek (kiloprijs is € 0,75) Dagelijks afhalen, Aandam-
mergouw 10, Zuiderwoude. Vrijdag wordt er ook tussen 16.00 
en 18.00 uur bezorgd. 06-83009107 
 
Restaurant Beulings (bezorgen) 
De Broeker eigenaren van Amsterdams restaurant Beulings 
bezorgen tijdens deze corona quarantaineperiode ook graag 
exclusief in Broek. Op zaterdag tussen 18 en 19 uur bij je 
thuis bezorgd. Info@beulings.nl of www.beulings.nl 
 
Restaurant DIJKS (afhalen en bezorgen) 
Ook bij DIJKS kun je terecht voor borrelhapjes en gerechten 
om af te halen of te laten bezorgen op vrijdag, zaterdag en 
zondag. www.restaurantdijks.nl 
 
Rokerij Uitdam (afhalen en bezorgen) 
Gerookte zalm kan op vrijdagen vanaf 17.00 uur afgehaald of 
bezorgd worden. Een hele zalmzijde kan dagelijks worden be-
steld en wordt 48 uur later bezorgd. 
www.rokerijuitdam.nl 
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