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AGENDA 
1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
1 juni tot 12 juli Expositie Broeker Kerk 
2 september iedere donderdag Digicafe 
16 oktober Rommelmarkt Broeker Kerk 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, U bent van harte welkom! U vindt informatie op de 
agenda, die in het weekend voor de eerste woensdag van de 
maand op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst 
wordt. 
 
Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur, gratis een eerste deskundig advies, door beëdigde advo-
caten. Ivm de corona-maatregelen zal het advies nu telefo-
nisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 2 te Broek. 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (secretariaat Dorps-
raad) b.g.g. 0622380982. 
 

Oud papier SOOS 
U kunt het oud papier wegbrengen naar onze container. Deze 
staat de Eilandweg, achter de nieuwe brandweerkazerne. 
Vriendelijk verzoek om geen papier bij de container achter te 
laten als deze vol is. De container wordt op werkdagen elke 
dag gecontroleerd. 

 
Lang zullen we leven! 

Dit jaar bestaat onze mooie theaterstichting 35 (!)jaar. En al 
zijn we de laatste tijd noodgedwongen een beetje stil, achter 
de schermen staan we natuurlijk letterlijk te popelen om mooie 
dingen te organiseren. Het Huiskamerfestival zullen we jam-
mer genoeg moeten verschuiven naar 2022, maar zodra het 
kan komen we  nog dit jaar met iets anders leuks, zodat we 
jullie een broodnodige cultuurbooster kunnen geven. Dus hou 
ons in de gaten, want we’ll be back. 
Liefs, Neeltje 

 
Meiden gezocht voor MO19 van SDOB 

Komend seizoen stoppen drie meiden omdat ze gaan stude-
ren. We willen graag blijven voetballen dus zoeken we nieuwe 
spelers! Ben je tussen 15 en 18 jaar en wil je komend seizoen 
bij ons meidenteam komen voetballen? Bel of app ons dan! 
Cato Looijestijn 06-39650155, Fien Roks 06-37015476 of 
Renske Wanninkhof 06-46670556 
 

Wat is er te doen in de kerk? 
We staan te popelen om - zodra het kan - weer mooie concer-
ten of andere evenementen te organiseren in de Broeker 
Kerk. Wil je als eerste geïnformeerd worden als er straks weer 
activiteiten in en rond ons mooie kerkgebouw plaatsvinden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief  Wat is er te 
doen in de kerk. Ga naar www.broekerkerk.nl/aanmelding-
nieuwsbrief en meld je aan! 

 
Steun onze Broeker Kerk 

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: er wordt druk gewerkt 
aan de kerk. De gevel wordt momenteel door professionals 
aangepakt, als ze klaar zijn kan het metselwerk weer jaren 
mee. Deze grote renovatie kunnen we doen dankzij de hulp 
van onze ‘Steunpilaren’ (donateurs) en subsidie. Steun jij de 
kerk al? Op onze website kan dat heel eenvoudig: www.broe-
kerkerk.nl/steun-de-kerk. Bedankt! 

 
De Broeker Kerk is weer open! 

Heb je al een keer genoten van koffie met taart op het terras 
van de Broeker Kerk? We zijn weer open! Binnen kan je ge-
nieten van wisselende exposities (vanaf 1 juni weer een 
nieuwe expositie) of de nieuwe film bekijken die we speciaal 
voor bezoekers hebben laten maken. Als je wat meer weet 
over onze dorpskerk, kijk je er met andere ogen naar. In ver-
schillende folders en op onze website kon je al veel informatie 
vinden. Nóg leuker en beeldender wordt het, als iemand je 
persoonlijk vertelt en laat zien wat er zo bijzonder is aan het 
kerkgebouw. 
In de film neemt kunsthistoricus Bregtje Viergever je als een 
gids mee door de kerk. Filmmaker Lieke Heil deed zowel de 
opnamen als de regie. Je kan de film bekijken op het video-
scherm naast de ingang.  
 
Ashti Schuit en Linda Meulenhoff exposeren in Broeker Kerk 
Opnieuw tonen twee Waterlandse kunstenaars hun werk in de 
Broeker Kerk in een vrij toegankelijke tentoonstelling 
die duurt van 1 juni tot 12 juli. Deze keer gaat het om grote en 
kleine schilderijen van Ashti Schuit uit Monnickendam en beel-
dend werk van Linda Meulenhoff uit Purmerend.  
De grote en kleine olieverf- en acrylschilderijen van Ashti 
Schuit nemen de kijker mee naar een vervreemdend bosland-
schap. Net als Ashti zoekt Linda Meulenhof de bron van haar 
werk buiten: ‘Mijn fysieke contact en ervaring met de natuur 
en natuurlijke processen zijn belangrijk het ontstaan van mijn 
beelden. Daarna is tekenen altijd mijn eerste stap, later groeit 
dit uit tot schilderijen, ruimtelijk werk of een installatie.’ 
De tentoonstelling is toegankelijk op zondag vanaf 12.00 tot 
17.00 uur. Op alle andere dagen van 10.00 tot 17.00 uur.  
 
    Wandelarrangementen door Broek in Waterland 
De Historische Vereniging Broek in Waterland is verheugd dat 
vanaf 1 juni a.s. de wandelarrangementen door Broek weer 
van start gaan. Naar het zich nu laat aanzien worden de maat-
regelen omtrent Corona zodanig versoepeld, dat de wandel-
arrangementen weer zonder aanpassingen doorgang kunnen 
vinden. Dit houdt in, dat 
De groepsgrootte weer max. twintig personen is + één gids 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 30 juli 2021. Verschijnt op donderdag 1x per 21 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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Bij aanvragen voor meer dan twintig personen de groep wordt 
gesplitst en één gids of meerdere gidsen worden toegevoegd 
al naar gelang de grootte van de groep 
De prijs voor een wandeling per groep € 60,00 bedraagt 
Wij in principe de wandeling starten en eindigen bij de kerk in 
Broek in Waterland, maar in overleg daarvan kan worden af-
geweken 
Bij de kerk, Het Broeker Huis, pannenkoekenhuis ‘De Witte 
Swaen’ en ‘De Rob’ kunt u binnen of buiten op het terras iets  
drinken en/of eten (raadzaam is om te informeren of reserve-
ren noodzakelijk is). 
Twijfel niet, gewoon doen die wandeling door Broek in Water-
land! De gidsen van de ‘Historische Vereniging Broek in Wa-
terland’ staan voor u klaar! Reserveren: 06 - 13585891 / 020 – 
4033625 b.g.g. 020 – 4031734 
 

Nationale Balkon Beweegdag een succes  
Ouderen in woonzorgcentra in heel Nederland kwamen op 
vrijdag 4 juni op hun balkon in beweging. In Zaanstreek-Wa-
terland deden negen woonzorgcentra mee aan de tweede edi-
tie van Nationale Balkon Beweegdag. Binnen de richtlijnen 
van het RIVM werd het balkonfeest gevierd met muziek, be-
weegbingo en dans. De deelnemers beleefden een plezierige 
ochtend en zien dit graag vaker gebeuren.  
De Balkon Beweegdag is een initiatief van Het Ouderenfonds 
en wordt georganiseerd met: de VriendenLoterij, Menzis, 
VWS, VML, KNGF, WijBuurtsportcoaches en haar ambassa-
deurs. 
Bent u benieuwd naar de Oldstars initiatieven in uw omge-
ving? Kijk dan op www.oldstars.nl  
 

Stichting Huis aan het Water in Katwoude  
organiseert een leuke Obstacle Run, waarmee geld opge-
haald wordt voor mensen met kanker. Deze tweede editie van 
de Challenge4Life-Obstacle Run vindt plaats op zaterdag 3 
juli 2021 op het Hemmeland in Monnickendam. De Start en Fi-
nish zijn op het surfstrandje met een ontmoetingsplein waar 
lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen zijn.  
Jong en oud kunnen op deze dag een sportieve uitdaging 
aangaan voor Huis aan het Water. Je kunt deelnemen als 
school, vereniging, familie, vrienden of gewoon als jezelf!  
Meer informatie is te vinden op www.challenge4life.nl. Hier 
kan iedereen die mee wil doen zich ook aanmelden. 
 

Bedankt! 
Naar aanleiding van de verijdelde roofoverval die bij ons 
plaatsvond, afgelopen19 mei, willen wij onze dank uiten aan 
iedereen die ons gesteund heeft in de vorm van sms, kaarten, 
bloemen, belletjes en gewoon gesprekken op straat. Dit was 
overweldigend en heeft ons heel goed gedaan. Hiervoor onze 
dank Reina, Peter, Melissa en Lisanne Beets 
 
Nieuwe informatie Wonen op het P.Ph.Plantsoen 
In verband met de grote belangstelling voor de woningen op 
het P.Ph.Plantsoen heeft Stadsherstel de lijst gesloten, die 
opgesteld was bij het vrijkomen van de woning op nummer 3. 
Er zal ook niet meer gewerkt worden met een lijst waarop je je 
als Broeker kunt inschrijven. Het volgende moet er nu gedaan 
worden: 
***voor de verhuur van woningen op het Burgemeester Paul-
plantsoen dient men zelf de website van Stadsherstel in de 
gaten te houden. Via: https://stadsherstel.nl/huren/woningaan-
bod/ worden de woningen aangeboden. Wanneer er een wo-
ning vrijkomt, dan zal deze gedurende 1 week op de site van 
Stadsherstel geplaatst worden. Een ieder die geïnteresseerd 
is in de woning kan zich daar dan voor inschrijven, wanneer 
de woning niet alleen wordt aangeboden voor ingeschreve-
nen. 

 
   Vooraankondiging rommelmarkt 2021 
Zaterdag 16 oktober 2021 zal er een rommelmarkt worden ge-
organiseerd in de kerk van Broek in Waterland van 9.00 tot 
14.30 uur. Deze Rommelmarkt wordt gehouden t.b.v. het on-
derhoudsfonds van de Broeker Kerk. 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zaterdag 9 
oktober bij u thuis te bewaren? De organisatoren van de Rom-
melmarkt beschikken namelijk niet meer over een plek waar 
alle goede gaven van te voren opgeslagen kunnen worden. 
Hebt u bruikbare spullen, bel dan vanaf half september Marion  
 
 

 
 
 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen a.nielsenschou-
ten@gmail.com  Zaterdag 9 oktober komen we dan langs om 
uw spullen op te halen. 
Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 wor-
den gebracht. 

Digicafé  
Het digicafé is vanaf 2 september weer open. Hebt u wat pro-
bleempjes met laptop, mobiel, of andere digi-zaken, Het digi-
team  wil u graag bijstaan om het ongemak te verhelpen. Wilt 
u anderen bijstaan in het omgaan met mobiel of laptop, ook u 
bent welkom. Digicafé is open iedere donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 uur. 
 

De bibliotheek is weer open 
Woensdag van 16-19 uur en zaterdag van 13-15 uur. Verdere 
informatie is te vinden op:  
www.karmacbibliotheek.nl Voor vragen: bibliotheekbroekinwa-
terland@karmac.nl of kbs@karmac.nl 
 
Ook de komende jaren zal er een goede bibliotheekvoorzie-
ning zijn in de gemeente Waterland. Karmac Bibliotheek is 
sinds 2014 verantwoordelijk voor de vestigingen in Broek in 
Waterland, Ilpendam, Marken en Monnickendam. Graag wil-
len en kunnen wij ook de komende jaren de bibliotheekleden 
van dienst zijn. Onlangs is er een stuk geplaatst in het NHD 
waarbij de heer Van Halderen, dir. Bibliotheek Waterland 
(kantoor Purmerend), ongepaste uitspraken doet en onwaar-
heden heeft verteld. Helaas is er niet gekozen voor wederhoor 
en zijn de uitspraken niet nagetrokken. Een voorbeeld is de 
verzonnen uitspraak over ‘geen bibliotheekvoorziening meer’ 
en ‘de handdoek in de ring gooien’. 
De komende jaren zal er wel degelijk een bibliotheekvoorzie-
ning zijn voor de leden, zij hoeven niet ongerust te zijn. Zowel 
de gemeente Waterland als Karmac Bibliotheek zijn beide po-
sitief over de toekomst en willen continuïteit voor de leden. De 
gemeente is op dit moment bezig met het toekomstig beleid 
en zij alleen bepaalt wie er de komende jaren verantwoordelijk 
wordt voor de bibliotheekvoorziening. Uiteraard kunt u ook bij 
de gemeente terecht voor wederhoor. 
 
   Cultuur in de kerk Zuiderwoude  
We mogen weer! Na ruim een jaar zonder culturele program-
mering opent het seizoen van Cultuur in de kerk Zuiderwoude 
met een expositie. 
5 juli t/m 27 juli – expositie Paint a Future Kunst en kinderdro-
men in kerk Zuiderwoude. Schilderijen van initiatiefnemer 
Hetty van der Linden en meer dan 100 kunstenaars uit 43 lan-
den laten dromen uitkomen van kansarme kinderen uit Brazi-
lië, Tunesië, Moldavië, Bulgarije, Taiwan, Madagaskar, Bos-
nië, Kroatië, Marokko, Chili, Argentinië, Peru, Uganda, USA 
en Zuid-Afrika. 
Kinderen moesten hun ogen sluiten, denken aan hun grootste 
droom en die schilderen. Het penseel was hun toverstok en 
hielp de droom te laten uitkomen. Diverse kunstenaars ver-
werkten de tekeningen van deze kinderdromen tot prachtige 
kunstwerken. Een aantal van deze kunstwerken hangt in de 
Kerk van Zuiderwoude te wachten op het mooie moment dat 
het publiek ze mag komen bewonderen. Een verkocht schilde-
rij = een droom die uitkomt.  
Locatie: Kerk Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 1 
Openingstijden: Dagelijks toegankelijk van 13.00 – 16.00 uur.  
 

Randstad Schoonheidsverzorging 
Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u weer terecht voor 
gezichts- en lichaamsbehandelingen. Er wordt gewerkt vol-
gens de richtlijnen van het RIVM, met mondmasker en ge-
zichtsscherm. Vóór en na de behandeling wordt alles met 
alcohol gedesinfecteerd. Voor informatie over de behandelin-
gen en prijzen kunt u Googelen op "Randstad Schoonheids-
verzorging". Voor het maken van een afspraak of vragen kunt 
u mij bellen, sms-en of WhatsAppen op 0628173460. 
Saskia Laarman 
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