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AGENDA 
1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
t/m 22aug Bram Stoof in Broeker kerk 
7t/m15aug Broekerfeestweek 
Va 2 september iedere donderdag Digicafe 
5sep Frank Evenblij, salonorkest Yellow Ribbon in kerk 
16 oktober Rommelmarkt Broeker Kerk 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn 
openbaar, 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 advocaten. Ivm de corona-maatregelen zal het 
advies nu telefonisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 
2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, 
(secretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 
 

De Ouderensoos Broek heeft dringend behoefte aan 
vrijwilligers 

Door vergrijzing en hier en daar lichamelijk ongemak is een 
ernstig tekort ontstaan aan vrijwilligers. Wie helpt ons uit de 
nood en wil één donderdagmorgen in de maand ons team 
komen versterken. Het zal toch jammer zijn als aan het 
jarenlange ophalen van papier om deze reden een einde 
komt.  
Dus als je die ene donderdagmorgen in de maand vrij bent en 
zin hebt in een ochtend bewegen in de frisse lucht, meld je 
dan alsjeblieft aan bij: 
Bram van Dam: telefoon  06 16 70 68 20 
e-mail:  soosbroek@gmail.com  
 

Broekerhavenkoor 
We gaan (mogen weer) beginnen !! 
Op woensdag 29 september komen we weer bij elkaar in  
Draai 33 om onder leiding van Ans Sluiters niet al te 
moelijken liederen te zingen. Kom ook eens vrijblijvend 
langs. Misschien is het ook iets voor u. U bent welkom 
v.a. 14.00 uur.  
Gezellig! Het koor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht 
ik veel kaarten ontvangen. Ik wil iedereen bedanken, 
het heeft mij gesteund in deze moeilijke periode. 
Nogmaals hartelijk dank, 
Tiny Valk  

 
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 
jammer 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 

 
Broekerfeestweek 

Er komt dit jaar weer een feestweek. Wegens corona en 
aanpassingen in het beleid leest u hier meer over in het 
feestweekboekje dat deze week bij u in de bus valt. 

 
Broeker Snooker (en pool en biljart) 

In Het Broeker Huis kan sinds kort fantastisch gesnookerd, 
gepoold en gebiljart worden!! Oh, en gedart, dat ook nog. 
Het biljart is geheel gereviseerd en staat in de bieb, de 
snookertafel is weer als nieuw en er is een prachtige pooltafel 
bijgekomen!! 
Voor info en reserveren: 020-4031314 

 
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 
genieten 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 
verschillende 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 
videoscherm naast de ingang.  
 
Schilder en tekenaar Bram Stoof staat centraal in de 
zomerexpositie van de Broeker Kerk die tot en met 22 
augustus wordt gehouden.  
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 20 augustus 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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De in Enkhuizen geboren Stoof is bekend van zijn realistische 
olieverf portretten maar heeft een veel breder repertoire. Als 
portrettist nam hij deel aan het programma Sterren op het 
doek en schilderde Karin Bloemen.  
 

Programma najaar van de Broeker Kerk bekend! 
Deze zomer kunnen we al genieten van de prachtige expositie 
en workshops van Bram Stoof, en daarna kunnen we 
(eindelijk!) weer genieten van vele concerten, voorstellingen 
en exposities in onze Broeker Kerk. Het nieuwe seizoen 
openen we 5 september met o.a. Frank Evenblij en een 
optreden van het salonorkest Yellow Ribbon. Verder kan je 
dit najaar o.a. optredens verwachten van Karin Bloemen (14 
november en 29 december), The Bayou Mosquito’s met als 
gast Lucretia van der Vloot op 17 oktober, een voorstelling 
van Rik Hoogendoorn op 19 september, een middag 
met Peter Henk Steenhuis over de Zin in het 
alledaagse op 3 oktober, kan je aanschuiven bij 
een Gentlemen's Diner of een Ladies Dinner op 28 en 29 
oktober. Natuurlijk is weer een rommelmarkt op 16 oktober, 
gaan we Samen Zingen 22 december en kan je genieten van 
een kerst-optreden van het Gemengd Koor op 19 december.  
Op www.broekerkerk.nl vind je meer info en kan je alvast 
kaarten bestellen! 
Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief  Wat is er te 
doen in de kerk. Ga naar www.broekerkerk.nl/aanmelding-
nieuwsbrief en meld je aan! 
 

Kerk Zuiderwoude open 
Tot en met zondag 22 augustus is de kerk van Zuiderwoude 
elke dag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. 
Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of 
wandeling 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 
sokken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het 
onderhoud van de kerk.  
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie 
georganiseerd door Cultuur in de Kerk Zuiderwoude.   
U bent van harte welkom om een kijkje nemen! 
Voor meer informatie:  www.cultuurindekerk.nl  en 
www.kerkzuiderwoude.nl  
 

Sport- en beweeg aanbieder meld je aan! 
In het najaar gaat de gemeente Waterland van start met de 
Jouw Sport Pas (JSP). Met als doel om dit jaar de jeugd, 
jongeren en vanaf volgend jaar ook volwassenen en ouderen 
kennis te laten maken met het brede sport- en beweegaanbod 
in Waterland.  
Met Jouw Sport Pas kunnen inwoners in verschillende 
leeftijdsgroepen zich aanmelden voor vrijblijvende 
proeflessen. De proeflessen zijn aantrekkelijk geprijsd of soms 
zelf gratis te volgen. De aanbieder bepaalt het aanbod. Zo 
kunnen de inwoners van gemeente Waterland op een 
laagdrempelige manier kennis maken met diverse sporten.  
Dus heb je een sport- en beweeg aanbod meld je voor 10 
augustus  aan bij www.noordhollandactief.nl     
Denk aan yoga, bootcamp, (walking)voetbal, tennis, 
steenwerpen, volleybal, gym, turnen, zumba, jeu de boules, 
pilates, fitness,  
Vragen over JSP of het aanmelden? Neem dan gerust contact 
op met: Rachel Plaggenburg: 06 23 08 51 95    
rplaggenburg@teamsportservice.nl 
 

Zonnebloemloterij 
De Zonnebloemloterij is weer gestart. Maandag 8 november 
2021 vindt de trekking plaats. 
Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & Omstreken 
komen in de weken van 23 augustus t/m 4 september a.s. met 
loten langs de deur. 
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor 
mensen met een lichamelijke beperking. 
De vereniging streeft er naar dat iedereen zonder extra 
zorgen kan deelnemen aan de maatschappij. 
Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar 
dagjes uit en activiteiten in de gemeente Waterland. 
Mogen we op u rekenen? 

 
 
 
 

 
 
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: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl of kbs@karm
ac.nl 

 
Kinderyoga in De Draai 

Op zaterdagochtend 4 september start ik met een 
introductiecursus Klassieke yoga voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Klassieke yoga leert je om meer grip te krijgen over je 
lichaam, je gevoelens en je gedachten. Door inspanning en 
ontspanning. In deze cursus ga je op je hoofd staan (als je 
durft), ontdekken waar je heel blij van wordt en ontdek je dat 
jouw hartewens ook echt uit kan komen. Door 
yogaoefeningen, creativiteit, muziek, verhalen en spel, maak 
je kennis met Klassieke yoga. Een cursus bestaat uit 12 
lessen van een uur, die wekelijks plaatsvinden op de 
zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur  voor kinderen vanaf 6 
jaar. En van 10.00 tot 11.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. 
De lessen kunnen ook gevolgd worden op de 
woensdagmiddag in Ilpendam. Aanmelden kan tot 1 
september via www.despiritueleschool.nl of bel/app Angela op 
06-51616234 
 
    Wandelarrangementen door Broek in Waterland 
De Historische Vereniging Broek in Waterland is verheugd dat 
de wandelarrangementen door Broek weer van start gaan. 
Naar het zich nu laat aanzien worden de maatregelen omtrent 
Corona zodanig versoepeld, dat de wandelarrangementen 
weer zonder aanpassingen doorgang kunnen vinden. Dit 
houdt in, dat de groepsgrootte weer max. twintig personen is 
+ één gids. 
Bij aanvragen voor meer dan twintig personen wordt de groep 
gesplitst en gidsen worden toegevoegd al naar gelang de 
grootte van de groep. 
De prijs voor een wandeling per groep bedraagt € 60,00. 
Wij starten en eindigen de wandeling in principe bij de kerk in 
Broek in Waterland, maar in overleg daarvan kan worden 
afgeweken. 
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 
reserveren noodzakelijk is). 
De gidsen van de ‘Historische Vereniging Broek in Waterland’ 
staan voor u klaar! Reserveren: 06 - 13585891 / 020 – 
4033625 b.g.g. 020 – 4031734 
 
  Vooraankondiging rommelmarkt 2021 
Zaterdag 16 oktober 2021 zal een rommelmarkt  t.b.v. het 
onderhoudsfonds van de Broeker Kerk worden georganiseerd 
in de kerk van Broek in Waterland van 9.00 tot 14.30 uur.  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zaterdag 9 
oktober bij u thuis te bewaren? De organisatoren van de 
Rommelmarkt 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.nielsenschouten@gmail.com  Zaterdag 9 oktober 
komen we dan langs om uw spullen op te halen. 
Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 
worden gebracht. 

 
Digicafé  

Het digicafé is vanaf 2 september weer open. Hebt u wat 
probleempjes met laptop, mobiel, of andere digi-zaken, Het 
digiteam  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. 
 

Sponsoractie Deen 
Bij de Deen aan 't Spil kun je tot en met 14 augustus weer 
sponsor-munten ontvangen als je boodschappen doet. 
Vanuit Broek is de tennisvereniging ATV-Broek ingeloot en we 
vragen jullie om zoveel mogelijk munten in de koker te doen 
van ATV-Broek. Wij zijn de kantine aan het opknappen en 
willen graag een koffie- en frisdrankautomaat bereikbaar 
maken voor iedereen die tennist, als de kantine nog niet open 
is. We willen van de kantine een gezellige en fijne plek 
maken, waar iedereen zich prettig voelt. 
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