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AGENDA 
Tot 23 aug tentoonstelling kerk Zuiderwoude 
15jul-23aug tentoonstelling kerk Broek 
16jul Oud papier Broek Zuid 
23jul Oud papier Broek Noord 
30jul Oud papier Broek Zuid 
6aug Oud papier Broek Noord 
13aug Oud papier Broek Zuid 
12sep Inzameling voedselbank kerk Broek 
 
 
De Broekergemeenschap komt onregelmatiger uit dan u 
gewend bent, dit heeft uiteraard te maken met het uitblij-
ven van activiteiten en dus van kopij door het coronavi-
rus. Maar blijf vooral input sturen! 
 

 
Kerk Open: word ook gastheer/gastvrouw 

In de zomerperiode is de Broeker kerk dagelijks geopend voor 
belangstellenden. Fietsers en wandelaars genieten er van de 
rust, toeristen bewonderen de engeltjes op het plafond, dorps-
genoten wippen binnen om tussen de tweedehands boeken te 
snuffelen of de exposities te bekijken. Het leidt vaak tot leuke 
ontmoetingen en, niet te vergeten: het brengt geld in het 
laatje. En dat is hard nodig voor het onderhoud van de kerk.  
'Kerk Open' is mogelijk dankzij een groep van totaal ca. 30 
vrijwilligers die bezoekers welkom heten, boeken en kaarten 
verkopen en misschien ook wat kunnen vertellen over ons 
mooie kerkgebouw. Dat vrijwilligersteam kan versterking ge-
bruiken.  
Ben je af en toe een dagdeel beschikbaar als gastheer of 
gastvrouw? De tijden zijn van 10.00-13.00 uur of van 13.00-
16.00 uur (mei t/m september). Voor meer informatie kun je 
terecht bij Annet Nielsen, tel.06-13576244 of e-mail a.nielsen-
schouten@gmail.com Je kunt je natuurlijk ook meteen aan-
melden. Geef je dan even door hoe vaak je per maand be-
schikbaar bent en op welke dagen van de week?  

 
 

Expositie van Paula Thies, Jaap Nieuwenhuis en Willem 
van Bree in de Broeker Kerk 

In de Broeker Kerk is van 15 juli t/m 23 augustus 2020 een 
tentoonstelling te zien van tekeningen, aquarellen en prenten 
van drie voormalige Broeker kunstenaars: Paula Thies, Jaap 
Nieuwenhuis en Willem van Bree. 
Het werk van de drie Broeker kunstenaars is voor het eerst is 
gezamenlijk te zien. De ruim 40 werken, waaronder ook teke-
ningen van Marken, Monnickendam en Zuiderwoude, worden  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tijdens de tentoonstelling te koop aangeboden. De tentoon-
stelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met Betty van 
Bree, de ‘schatbewaarder’ van zowel haar vader als haar 
vroegere buren en latere vrienden. 
Het werk dateert van de jaren vijftig tot en met de jaren tach-
tig. Onderwerp is veelal het dorp en zijn omgeving, die de 
kunstenaars elke dag weer inspireerden.  
Zondag 19 juli om 14.00 uur is de feestelijke officiële opening. 
Kaartjes hiervoor à €5 (incl. drankje) zijn te koop via de site.  
Op zaterdag 25 juli, 8 augustus en 22 augustus zijn er rondlei-
dingen in het dorp n.a.v. deze expositie om 11.00 uur en om 
14.00 uur. Kaarten voor de rondleiding €5,- zijn ook via de site 
te bestellen. 
www.broekerkerk.nl 
De expositie is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 
uur en desgewenst te koop. Op zondag en maandag is dat 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

 
 

Kerk Zuiderwoude open. 
Sinds dinsdag 7 juli zijn de deuren van de kerk weer open 
voor de zomeropenstelling. 
T/m zondag 23 augustus  is de kerk van Zuiderwoude elke 
dag, m.u.v. maandag, open van 13.00 tot 16.00 uur. 
Een heerlijke plek om te rusten tijdens een fietstocht of wan-
deling of om zomaar even binnen te lopen.  
Voorin de kerk is de mogelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sok-
ken en ander handwerk.  
De opbrengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk.  
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende exposi-
ties georganiseerd door Cultuur in de Kerk Zuiderwoude. 
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen! 
De zomeropenstelling begint op 7 juli met de fototentoonstel-
ling Fanfare Thuis. Toon Vieijra maakte portretten van fanfare-
leden die wachten op betere tijden. Vanaf 1 augustus staat de 
kerk in het teken van de expositie van Philine van der Vegte: 
Veilig in de kudde. Schaapskuddes prachtig weergegeven in  
inkt en houtskool. Dagelijks te zien van 13:00 tot 16:00 uur. 
Maandag gesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 13 augustus 2020. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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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Randstad Schoonheidsverzorging 
Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u weer terecht voor 
gezichts- en lichaamsbehandelingen. 
Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM, met 
mondkapje. Voor en na de behandeling wordt alles met alco-
hol gedesinfecteerd. 
Voor informatie over behandelingen en prijzen kunt u 
Googelen op Randstad Schoonheidsverzorging. 
Voor het maken van een afspraak of vragen kunt u mij bellen, 
sms-en of WhatsAppen op 0628173460  
Saskia Laarman 

 

 
Gratis trampoline aangeboden! 

Woudweeren 17 
Broek in Waterland 
Tel. 06-53748586 

 
 

Osteopatie co-therapeut verwelkomt patiënten 
In het laatste jaar van mijn osteopatie opleiding werk ik samen 
met mijn collega’s onder de vleugels van het Integraal Me-
disch Centrum Amsterdam, waar we osteopatische behande-
ling aanbieden. Zo’n behandeling is gericht op diagnostiek en 
therapie van allerlei lichamelijke klachten, acuut en chronisch, 
zoals rugklachten, spierspanningsklachten, verteringsklach-
ten, etc. Elke behandeling duurt 1 uur en 20 min en staat gro-
tendeels onder supervisie van een mentor, dus de klant heeft 
de volledige aandacht en de zekerheid, dat de behandeling 
klopt. Onze tarief is uiteraard lager dan het standaard tarief 
(50%).  
Voor vragen en aanmeldingen horen we het heel graag op: 
dietkaa@gmail.com of 0641124827 
Met vriendelijke groet, Katerina Dietzova 

 
 

Holistische massage aan huis 
Zweverig? Absoluut niet! Bij een holistische massage ervaar 
je bewust een totale, genezende rust. De aanraking is meer 
dan fysiek: ook mentaal en emotioneel ervaar je het gene-
zende effect van de massage. Geen luxe, maar een noodza-
kelijke onderhoud om je weerbaarder te maken in het heden-
daagse drukke bestaan. Deze massagevorm verlicht een 
breed scala aan stressklachten in je lichaam.  
De aantrekkelijke kennismakingsactietarieven van vóór de cri-
sis blijven voorlopig geldig.  
Bel / app 06 41 84 89 83 of stuur een mail naar sian@roots-
wings.nl 

 
 

Campagne Jeugdfonds Sport & Cultuur: Mag ik straks 
ook weer meedoen? 

Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen 
te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de 
crisis wekelijks naar een sport- of cultuuractiviteit gingen, 
staan wellicht volgend seizoen aan de zijlijn. Simpelweg om-
dat ouders het lesgeld of de contributie niet meer kunnen be-
talen.  
Kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Sport en cul-
tuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwik-
keling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-
Holland helpt. Zij betaalt voor deze kinderen de contributie of 
het lesgeld voor sport en/of cultuur zoals voetbal, dansen, 
judo of muziek. Ken je een kind dat hulp nodig heeft? Of wil je 
helpen? Kijk voor meer informatie op magikweermeedoen.nl.  
Met de campagne Magikweermeedoen.nl wil het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur gezinnen laten weten dat ze er voor de kin-
deren en jongeren zijn. Ruim 272.000 kinderen groeien in Ne-
derland op in armoede. Dat zijn maar liefst 2 kinderen per 
schoolklas. Dit aantal zal door de crisis zeker nog stijgen.  
Leerkrachten, buurtsportcoaches, schuldhulpverleners en an-
dere professionals kunnen een aanvraag voor een gezin 
doen. Ook kun je als particulier doneren.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 12 september 2020 in de kerk van Broek in Wa-
terland. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  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 van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
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