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VOORWOORD

Beste lezer,

Ook dit jaar gaan we uit van een leuke, gezellige en spannende feestweek. Voor de 
oude Broekers is het allemaal gesneden koek, maar voor onze nieuwe dorpsgenoten 
lichten we de feestweek graag even toe. Sinds jaar en dag wordt er in Broek in Water-
land rondom de jaarlijkse kermis een feestweek georganiseerd. Een steeds belangrijker 
onderdeel van de feestweek is de teamcompetitie. Deden er in het verleden voor-
namelijk verenigingen hieraan mee, de laatste jaren zijn het vooral de vriendenteams 
die in een geweldige outfit kleur geven aan deze week. De onderdelen van de com-
petitie worden verzorgd door de verschillende verenigingen en het bestuur Stichting 
“De Broeker Gemeenschap”. Achter in het boekje vindt u de opbouw van de competitie. 
De teams zijn volop bezig met hun voorbereidingen maar dit neemt niet weg dat u 
aan veel onderdelen ook individueel kunt deelnemen. Graag zelfs! Kortom, we staan 
aan de vooravond van een week met veel activiteiten die voor iedereen iets brengt. Wij 
hopen u dan ook allemaal, nieuwe en vertrouwde gezichten, op enig moment in “onze” 
Broekerfeestweek te mogen begroeten.

Tot 3 augustus! 
Namens het bestuur Stichting “De Broeker Gemeenschap” en de Jeugdcommissie:
Annelies Blank, Tanja te Boekhorst, Maarten Lof, Mario van der Sluis, Richard van 
Straten, Lars Drijver, Vera van Berkum, Elly Hopman en Remco Bouwman.

P.S Nog een belangrijke huishoudelijke mededeling:
Op zaterdag 10 augustus mag er van de politie en brandweer niet geparkeerd worden 
aan de Noordzijde van het dorp. Wij verzoeken iedereen dan ook dringend zoveel 
mogelijk lopend, met openbaar 
vervoer of op de fiets te komen. 

Aan de zuidzijde van het dorp 
is er een parkeerterrein waar u 
tegen een kleine vergoeding 
kunt parkeren. Wij vragen 
onze dorpsbewoners dit aan 
hun bezoek voor die dag te 
laten weten. Volg verder de 
aanwijzingen van borden en 
verkeersregelaars op.

ADVERTENTIE BROEKER GEMEENSCHAP - 125 x 88 mm 
27-06-2019 | TK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koeien in de kerk
In het hart van de feestweek stelt de 
kerk haar deuren oppen voor koeien:
veeschilder Ruud Spil toont er zijn 
koeienportretten.

Bekijk de expositie (t/m 25 augustus) 
en kom smullen van een echte koeien-
vlaai of geniet van het koeienijs.

Ontmoet elkaar in de Broeker Kerk!



FEESTELIJKE OPENING VAN DE FEESTWEEK
Op het voetbalterrein van vv S.D.O.B. Toegang via het hek van de familie Bruijn op de 
Keerngouw.

 KINDERMIDDAG
De opening van de feestweek is zoals altijd voor de kinderen. Het springkussen is uiter-
aard weer aanwezig, er kan een brandje worden geblust en je kunt je laten schminken. 
Ook de pony’s hebben weer zin om hun rondje te rijden. Voor alle kinderen is er een 
glas limonade en een ijsje. Voor de ouders hebben wij een welkomstdrankje en zoute 
haring klaar staan om de feestweek goed te beginnen. 

    TEAMPRESENTATIE
Opkomst van de deelnemende teams, 
deze starten op het parkeerterrein van 
het Nieuwland (verzamelen vanaf 16.30 
uur) en komen in optocht aan op het 
voetbalveld.

 KATKNUPPELEN
Vorig jaar gooide na een verhitte strijd 
Daniel de Klerk de kat uit de ton, wie 
gaat hem opvolgen? Niels Tessel gooide 
de 1e ring en de laatste duig en bracht 
hiermee de winst voor zijn team BMS. 
Maar hoe zal dit vandaag zijn? Onder 
leiding van de Ysclub gaan, naar wij 
hopen niet alleen de teams maar ook 
alle andere aanwezigen een gooi doen 
naar de prijzen. Prijzen zijn te winnen 
voor de 1e ring, de laatste duig en uiter- 
aard voor “de KAT”. Iedereen kan één keer inschrijven. Inschrijfgeld € 3.00 p.p. teams 
betalen €5,00 per team
Organisatie: Ysclub Broek in Waterland

  GROOT OPENINGSFEEST
In Het Broeker Huis wordt er door Jeppe en Jorrit weer een knallend feest georgani-
seerd. Zoals gebruikelijk zullen zij voor swingende live muziek zorgen. 
 
 Zaal open / Aanvang. Toegang gratis. 
Organisatie: Het Broeker Huis
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ZATERDAG 3 AUGUSTUS

15.30  S.D.O.B.

* Het Broeker Huis

21.00  HBH*

20.30/21.00

S.D.O.B.

17.00  S.D.O.B.

fa. Evenboer

smederij 
en constructiewerkplaats

landbouwmechanisartiebedrijf

Middenweg 1
1151 EW Broek in Waterland

Telefoon 020 - 4031288

Karveel 3, 1132 GT Volendam
Tel. 0299 - 36 91 76
Fax 0299 - 36 94 41

Altijd Vers, Ons Succes
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ZONDAG 4 AUGUSTUS

           FIETSENRALLY DOOR WATERLAND
De eerste zondag van de feestweek is natuurlijk weer een sportieve. De fietstocht met 
verschillende afstanden (25 en 40 kilometer) is toch altijd een mooi begin van een 
gezellige en sportieve feestweek. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
Kinderen tot 16 jaar betalen € 2,00 en iedereen die ouder is betaald € 2,50 (gelieve 
gepast te betalen). Teams betalen ongeacht het aantal deelnemers €15,00.

Zoals gewoonlijk starten we bij Het Broeker Huis. U kunt vanaf 09.00 uur tot ± 11.30 uur 
vertrekken. Iedereen wordt verzocht uiterlijk 17.00 uur weer terug te zijn in Het Broeker 
Huis, alwaar elke deelnemer weer een aandenken aan deze tocht ontvangt. 
We verwachten uiteraard weer een mooie zonnige dag en hopen op veel sportieve 
mannen en vrouwen. Neem gerust ook vrienden en/of vriendinnen mee, want hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Graag tot ziens in de Broeker feestweek!!
Organisatie: gymnastiekverenging Sparta  

Vanaf 09.00  HBH* 

* Het Broeker Huis

      BLIJ DAT IK GLIJ
Een spetterende middag in een naar verwachting prachtige zon. Badpak/zwembroek 
aan en glijden maar.
Deelname is op eigen risico!!!!!!
Leeftijd van 8 jaar t/m einde groep 8
Organisatie: Subcommissie jeugdevenementen

15.00 Havenrak

Lid van
Bouwend
Nederland

RESTAURATIE
VERBOUW

NIEUWBOUW
Postadres
Burg. Peereboomweg 3
1151 EC Broek in Waterland
tel.: 020 - 403 89 84
mobiel: 06 51 32 90 83

Werkplaats
Nijverheidsstraat 21
1135 GE Edam
tel.: 0299 - 37 23 55
fax: 020 - 403 89 85info@taxibroek.nl   

www.taxibroek.nl

servicegericht & prijsbewust

WONING-, UTILITEITSBOUW
RENOVATIEWERKEN

WEG- EN WATERBOUWWERKEN
STRAAT-, GRONDWERKEN

• Voor € 45,- naar Schiphol
• Ook voor hele dag bespreekbaar



                             EXPEDITIE ROBINSONSPEL
Kom met je vrienden/vriendinnen naar het kleine schoolplein. 
In teams van 4 personen kan je laten zien dat jij een echte Robinson bent.

Inschrijving : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur
Leeftijd : Vanaf 8 jaar
Deelname is op eigen risico!!!!!!
Organisatie: Subcommissie jeugdevenementen
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MAANDAG 5 AUGUSTUS

           JEU DE BOULES 
Elke maandagmiddag wordt er van begin april tot zo lang het lekker weer is in oktober, 
door een groot aantal enthousiaste Broekers Jeu de boules gespeeld. Eigenlijk moeten 
we zeggen Pétanque, zoals het spelletje officieel heet. Een spelletje wat zijn oorsprong 
vindt in Frankrijk, waar het in bijna ieder dorp wel gespeeld wordt. Inmiddels wordt het 
ook in ons land steeds populairder. In Broek wordt het al vele jaren uitgeoefend, maar is 
het vooral de laatste jaren echt “hot” geworden.

Elke maandagmiddag een gezellige drukte op het Kerkplein, waar dan drie banen 
worden uitgezet. Een unieke plek in het hartje van het historische centrum, onder aan 
de kerk, waar bijna elke Franse club jaloers op zal zijn. Er wordt heel serieus gespeeld, 
maar winnen of verliezen, het allerbelangrijkste is de gezelligheid. Een geweldige sfeer 
met bijna altijd wel een x aantal kijkers en belangstellenden rond de banen. Altijd 
worden de wedstrijden onderbroken voor een pauze van ca. 20 minuten, om onder het 
genot van een glaasje wijn of fris met een klein snackje het laatste dorpsnieuws even 
door te nemen. Ter gelegenheid van de Broeker Feestweek, bent U op 5 augustus, van 
harte welkom om het ook eens te proberen. Alleen de sfeer op deze prachtige plek in 
ons dorp maakt een bezoek al dubbel en dwars waard.
Organisatie: Jeu de boules vereniging

14.30  Kerkplein

19.30  Kleine schoolplein

7
* Het Broeker Huis

                 KOPPELKLAVERJASDRIVE
Doe mee, en win één van de vele prachtige prijzen in 
Het Broeker Huis. 
       Inschrijfgeld: € 5,- per persoon 
       Inschrijven: Broekpop@hotmail.nl
       Telefoon: 020 403 1314    
LET OP: vol is vol, dus meldt u tijdig aan.
Organisatie: Broekpop

20.00  HBH*

Moerland 16
1151 BJ  Broek in Waterland

Romazo en VCA gecertificeerd
www.westend.nl

Marijke Hairfashion

06 303 70 853
020 4031861
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DINSDAG 6 AUGUSTUS

 OUDERENDAG
Een begrip in Broek in Waterland tijdens het feestweekgebeuren. Feestweek en 
gezelligheid. Dat staat bij de Broeker Ouderen Soos hoog in ’t vaandel. Daar zorgen 
we voor. Het entertainment wordt verzorgd door cabaretière Nicole. Kortom één brok 
gezelligheid. Na een uitgebreid en overheerlijk broodbuffet is het ’s middag voor 
iedereen weer klaverjassen, bridgen, biljarten en bingo spelen.

Van harte nodigen we alle 60-plussers uit Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam 
uit om aan deze dag deel te nemen. Ook niet Soosleden zijn van harte welkom. 

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. In verband met het aanbieden van het 
broodbuffet willen we wel even weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen 
rekenen. Dus even opgeven, vóór vrijdag 5 augustus, bij 
Geertje Verkleij 020-4031305 of Marja Honingh 020-4031928 
of Gre Louw 020-4031643, mobiel 06-20961048, of via  
soosbroek@gmail.com. Tevens kunt u zich bij deze contact- 
personen opgeven voor de klaverjas en bridge. Problemen 
met vervoer? Wij proberen dat op te lossen! Bel ook daarvoor 
even met een van de contactpersonen. 
Organisatie: De Ouderensociëteit

10.00  HBH*

 Zaal open10.00

 Ontvangst met koffie en koek10.30

* Het Broeker Huis

                SPORTEVENEMENT
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar worden uitgenodigd voor een leuke en gezellige 
middag vol sport en spel onder leiding van ervaren instructeurs. Deelname is gratis.
Organisatie: Sportify Kids

13.00-16.00  S.D.O.B.

           NADENKEN, KRACHT EN BALANS
Vorig jaar werd er een behoorlijk appél op de spieren gedaan en moesten vierkanten 
over het veld gerold worden, ben jij ook benieuwd wat het dit jaar wordt?
Kom dan naar het voetbalveld en moedig je favoriete team aan.
Organisatie: S.D.O.B.

20.00  S.D.O.B.

AANN. VAN SLOOP- EN GRONDWERK

LODDER BV
Machineverhuur en transport
Levering van zand en grond

Gouw 14a, 1153 PK Zuiderwoude
Tel: 020 - 4031553 - Fax 020 - 4038724

Cafetaria
De Rob

Snacks & Catering 

Geopend van dinsdag t/m zondag
van 11.00 - 20.00 uur

Telefoon 020 - 403 14 69

www.cafetariaderob.nl
info@cafetariaderob.nl

Ook dit jaar staan wij weer 
met lekkers op de  

BROEKERJAARMARKT
Tot zaterdag!
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WOENSDAG 7 AUGUSTUS

* Het Broeker Huis

15.00  Nieuwland           KERMIS
Opening van de kermis.

           WATERSPEKTAKEL zonder Water
Niets is meer zoals het was! Vorig jaar verraste onze brandweer ons met een hilarisch 
spelelement op het kermisterrein. Dit is zo goed bevallen dat ook dit jaar het 
kermisterrein plaats van handeling is.
Laat je verrassen en kom naar het kermisterrein.

           
JEUGD-KERMISSPEL
Ook dit jaar gaan we de kermis weer
met z’n allen openen. De Broeker
jeugd van groep 3 t/m 8 is welkom 
bij het kermisspel. In groepen van 
10 kinderen gaan we onder begelei-
ding van oa de teamleden van de feestweekteams een rondje over de kermis. Samen 
met je groepsleden kan je 1x gratis in de verschillende kermisattracties, na afloop is er 
voor iedereen een oliebol. Aanmelden om 15.30 uur voor ‘de Rob’.  

           BRIDGEDRIVE
De Broeker Bridgeclub (BBC) organiseert de traditionele feestweekdrive in Het Broeker 
Huis. 24 spellen, topintegraal en een snelle uitslag met de Bridgemate.
Ook nu weer met een riant prijzenpakket.

            Inschrijfgeld: € 10,- per paar incl. hapjes
Opgeven tot 5 augustus via: Broekbridge@hotmail.com of bij:
             Leo van der Voort tel. 020 - 4033368

U kunt zich tevens als nieuw lid van onze vereniging inschrijven. 
De BBC start op vrijdagavond 6 september 2019 haar 
clubactiviteiten.
  

20.00  HBH*

19.45

                                            KERMISBORREL
          Op de binnenplaats van Het Broeker Huis.

v.a. 21.30  HBH*

15.30  Nieuwland

19.00  Kermisterrein

Firma Wals-Schokker
Leverancier dranken en levensmiddelen
voor bedrijven, horeca en instellingen

Zuideinde 15 • 1151 CN Broek in Waterland
Tel.: 020 - 4033540 • Fax: 020 - 4033981

Mobiel: 06 -20 40 66 64 en 06 -24 68 51 87

Heemsweer 50
1151 EX Broek in Waterland

Telefoon/fax: 020 4033565/4033939
Email: jvzaanen@vanzaanen.nl
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Bij inlevering van deze bon
6 penningen voor € 5,-

of 14 penningen voor € 10,-
V.o.f. Braak - Winkel

Zweef- of kindermolen
bij aankoop van 10 ritten

tegen inlevering van 
deze bon 2 ritten extra!

V.O.F. BLOKKER

Verwijk’s gebakkraam
12 oliebollen of 
12 krentenbollen

Bij inlevering van deze bon en is de gehele kermis geldig..

Tegen inlevering van deze bon
20 waardepunten extra

bij een gewonnen horloge

Geen 45 speelpenningen
maar 55 speelpenningen

voor € 6,00 bij het schuifspel

Fam. KREB
advertentie uitknippen

en inleveren

geen 10 maaaaar 8 euro!

Kom in het

Tegen inlevering 
van deze bon draait 

u drie keer mee  
   voor € 5.-

13

HOUTHANDEL 
SCHMIDT

Ook voor verf- ijzer-, en elektrawaren

O.Z. ACHTERBURGWAL 53-55
1012 DB AMSTERDAM

Tel. 020 - 624 27 65 / 622 66 61

HOUT EN PLAAT
MOOI OP MAAT

www.houthandelschmidt.nl

Tegen inlevering van deze bon 
krijgt u 2 zakjes nouga 
á € 4.00 
voor

DÉ SNOEPKRAAM 
van de kermis!

 € 6.00

Galggouw 12 - 1151 EM  Broek in Waterland
Tel. 020 4033408 • Mobiel 06 53976076

VOOR CONTAINERVERVOER EN
DIVERSE SOORTEN VAN TRANSPORT
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Eilandweg 5a
1151 BZ Broek in Waterland
M: 06 374 10440
Dagelijks open van 10.00-22.00 uur

DONDERDAG 8 AUGUSTUS

           KERMIS OPEN15.00  Nieuwland

           TALENTENSHOW
Alle deelnemende teams moeten deze avond een zelfgekozen lied, gedicht of toneel-
stuk voordragen. De optredende groep mag inclusief begeleidende muziek uit maxi-
maal 8 personen bestaan (16 jaar of ouder) en de tijdsduur van het optreden dient 
tussen de 3 en 8 minuten te liggen. Uiteraard is playbacken niet toegestaan. De jury ziet 
serieus toe op naleving van deze regels!! 
De voordracht wordt beoordeeld op originaliteit, verstaanbaarheid en algemene 
indruk. Voor de muzikale begeleiding kan een CD worden afgegeven. De volgorde van 
optreden wordt ook dit jaar weer door loting bepaald.
Organisatie: De Broeker Gemeenschap

20.00  HBH*

14.00  S.D.O.B.           Provinciaal Club Kampioenschap STEENWERPEN
Op deze middag komt  heel steenwerpend Noord Holland naar Broek in Waterland om 
te strijden voor de hoogste eer. Een evenement dat het bekijken zeer zeker waard is.
Organisatie: Steenwerpersclub  De Vaste Hand

HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN!
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JEUGDACTIVITEITEN LET OP:
VANAF WOENSDAG 7 AUGUSTUS

GAAT DE KERMIS OM 15.00 UUR OPEN!!!

VRIJDAG 9 AUGUSTUS

WOENSDAG 7 AUGUSTUS

                 • PUZZELTOCHT (Gymzaal Havenrakkers)
Dit jaar gaan we toch weer puzzelen met z’n allen, inclusief de feestweekteams die een 
iets aangepaste versie gaan doen.
Foto’s worden ook dit jaar weer verzorgd door Jan de Waal  
en namens Oud Broek door Aagje Bruijn.
Inschrijfgeld: € 1,- per persoon
De tocht eindigt bij de firma Ploeger voor de deur. 
Uiterste tijd van inleveren van de deelnameformulieren is 
21.00 uur. De uitslag wordt later in de Broeker Gemeenschap 
bekend gemaakt.
Organisatie: Wim Drijver en Afke Drijver-Bijpost

                 • JEUGD - KERMISSPEL (Nieuwland)
Ook dit jaar gaan we de kermis weermet z’n allen openen. De 
Broekerjeugd van groep 3 t/m 8 is welkom bij het kermisspel.
In groepen van 10 kinderen gaan we onder begeleiding van 
oa de teamleden van de feestweekteams een rondje over de 

kermis. Samen met je groepsleden kan je 1x gratis in de verschillende kermisattracties, 
na afloop is er voor iedereen een oliebol. Aanmelden om 15.30 uur voor ‘de Rob’. 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
                 • OPENING EN DE KINDERMIDDAG (S.D.O.B.)
De opening van de feestweek is zoals altijd voor de kinderen. Het springkussen is uiter-
aard weer aanwezig, er kan een brandje worden geblust en je kunt je laten schminken. 
Ook de pony’s hebben weer zin om hun rondje te rijden. Voor alle kinderen is er een 
glas limonade en een ijsje. Voor de ouders hebben wij een welkomstdrankje en zoute 
haring klaar staan om de feestweek goed te beginnen. 

ZONDAG 4 AUGUSTUS
                • BLIJ DAT IK GLIJ (Havenrak)
Een spetterende middag in een naar verwachting prachtige zon. Badpak/zwembroek 
aan en glijden maar. Leeftijd vanaf 8 jaar t/m einde groep 8
Deelname is op eigen risico!!!!!!
Organisatie: Subcommissie jeugdevenementen

MAANDAG 5 AUGUSTUS
                   • EXPEDITIE ROBINSON SPEL (kleine schoolplein)
Kom met je vrienden/vriendinnen naar het kleine schoolplein. In teams van 4 personen 
kan je laten zien dat jij een echte Robinson bent.
Inschrijving : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur
Leeftijd : Vanaf 8 jaar 

Deelname is op eigen risico!!!!!!
Organisatie: Subcommissie jeugdevenementen

DINSDAG 6 AUGUSTUS
                • SPORTEVENEMENT (S.D.O.B.)
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar worden uitgenodigd voor een leuke en gezellige mid-
dag vol sport en spel onder leiding van ervaren instructeurs. Deelname is gratis.
Organisatie: Sportify Kids
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Voor het behoud van het goede!

• Restauratie
• Renovatie
• Nieuwbouw

’t Prooyen 1
1141 VD Monnickendam
Tel: 0299 - 651301

www.leguitenroos.nl
leguit.roos@worldonline.nl
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VRIJDAG 9 AUGUSTUS

           DANSEN BIJ JEPPE EN JORRIT
Na afloop van het vuurwerk kan er onder het genot van een drankje en live muziek 
gedanst worden in Het Broeker Huis.

22.30  HBH*

           VOETPUZZELTOCHT (Gymzaal Havenrakkers)
Dit jaar gaan we toch weer puzzelen met z’n allen, inclusief de feestweekteams die een 
iets aangepaste versie gaan doen.
Foto’s worden ook dit jaar weer verzorgd door Jan de Waal en namens Oud Broek door 
Aagje Bruijn. 
Inschrijfgeld: €1.00 per persoon
De tocht eindigt bij de fa. Ploeger voor de deur, uiterste tijd van inleveren van de 
formulieren is 21.00 uur. De uitslag wordt later in de Broeker Gemeenschap bekend 
gemaakt.
Organisatie: Wim Drijver en Afke Drijver-Bijpost

19.00  Gymzaal

           GROOT VUURWERK 
en daarna op naar de kermis
Traditiegetrouw biedt de Broeker Gemeenschap, 
in samenwerking met de kermisexploitanten, alle 
Broekers vanaf 22.15 uur een schitterend vuur- 
werkspektakel aan. 
De brandweer draagt weer zorg voor ons aller 
veiligheid. Wij verzoeken alle boten op het water 
ruim afstand te houden t.o.v. het vuurwerk. 
En daarna naar de kermis!

22.15  Havenrak

           KERMIS OPEN15.00  Nieuwland

18

           KERMISKIENEN
Kermiskienen met oliebollen in het Wijksteunpunt op de Draai 33 voor alle 55+. 
O.l.v. Rins den Rooijen.
Organisatie: Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland

13.30 Wijksteunpunt
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ZATERDAG 10 AUGUSTUS

                                GROTE LAND OVER ZAND WEDSTRIJD
Elk jaar zijn er meer gegadigden voor deze prutrace. Een rondje Broek in Waterland 
door weilanden en prutsloten. Wie zal dit jaar de snelste zijn?

Organisatie: Voetbalvereniging S.D.O.B.

15.00  Laan

                              Inschrijving* bij de S.D.O.B. kraam  tot 14.30

                              Prijsuitreiking.16.00 Kerkplein

REGLEMENT LAND-OVER-ZAND LOOP BROEK IN WATERLAND
• De minimum leeftijd van de deelnemers is 12 jaar.
• De organisatie kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen.
• Iedere deelnemer loopt volledig voor eigen risico.
• Hij / zij plaatst daarvoor zijn / haar handtekening op het inschrijfformulier.
• De start  is ter hoogte van de Laan; de finish op het ponton in het Havenrak. 
• Deelnemers dienen zich na de race af te spoelen onder de buitendouche
 van de brandweer alvorens zich te douchen in de kleedkamers van SDOB.
• Het is verboden elkaar tijdens de wedstrijd opzettelijk te hinderen.
• Deelnemers zijn verplicht het water in te gaan en uit te komen tussen de twee vlaggen en  
 verder binnen het met vlaggen aangegeven parcours te blijven.
• Iedere deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang te melden bij de inschrijftafel 
 op het Kerkplein. Na inschrijving ontvangt men een nummer. Inschrijfgeld € 5,- 
• De einduitslagen worden een uur na de race opgehangen op de boom op het Kerkplein.
• Voor elke categorie zijn 3 prijzen voor de tijdsnelsten. En een prijs die per loting bepaald wordt.
• Naast de jury zijn er op het parcours controleurs aanwezig om toe te zien op een correcte race.
• Wie zich niet aan het reglement houdt, wordt gediskwalificeerd.
• De jury is onpartijdig en over de uitslagen en besluiten van kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijsuitreiking is rond 16.00 uur op het Kerkplein. 

           SWINGENDE MUZIEK IN HET BROEKER HUIS21.00  HBH*

Havenrak-Kerkplein                                BROEKERJAARMARKT
Eén van de hoogtepunten van de week. Rondom het Kerkplein is er ook dit jaar weer 
voldoende ruimte gereserveerd voor een gezellig hapje en drankje. En Broekpop zorgt 
natuurlijk weer voor de muziek. I.v.m. de grote aantallen bezoekers deze dag zal er niet 
aan de Noordzijde van ons dorp geparkeerd mogen worden. Komt u zoveel mogelijk 
te voet, per fiets of openbaar vervoer. Wanneer u wel met de auto komt volgt u dan de 
aanwijzingen van borden en verkeersregelaars op, zij zullen u dirigeren naar geschikte 
parkeerruimte aan de Zuidzijde.
Organisatie: De Broeker Gemeenschap

                                KERMIS OPEN12.00  Nieuwland

Bestel voor bezorging aan huis via onze website
www.natuurvlees.nl of kom eens langs in onze winkel in

Oosthuizen of natuurlijk bij eetwinkel Jesse



2322

ZONDAG 11 AUGUSTUS

           STEENWERPEN
Om 14.00 uur op het terrein van S.D.O.B. Zoals elk jaar het afsluitende spelonderdeel 
voor de competitie deelnemers. Elk team dient weer 4 werpers aan te wijzen.
Organisatie: Steenwerpersclub De Vaste Hand

14.00  S.D.O.B.

           OPEN PODIUM
Alle teams worden nogmaals in de gelegenheid gesteld hun schone kunsten te verto-
nen, maar ook ieder ander die de behoefte voelt zich voor één moment artiest te voelen, 
is van harte uitgenodigd. Neem zelf je begeleidingsmuziek mee of neem even contact 
op met Het Broeker Huis of zij wellicht jouw muziek op band beschikbaar hebben.

21.00  HBH*

VERRASSINGSELEMENT
Zullen de beslissende punten dit jaar, zoals wel vaker, tijdens het verrassingselement 
gemaakt moeten worden? Wat voor capaciteiten moet je als ploeg in huis hebben om 
hier goed te scoren? We laten ons verrassen!

           PRIJSUITREIKING AAN WINNENDE TEAM FEESTWEEK 2019
Zodra de uitslagen van de laatste onderdelen van deze week bekend zijn zal rond 
16.00 uur het winnende team van de feestweek 2018 bekend gemaakt worden. 
Dit team wacht eeuwige roem tot zeker volgend jaar augustus!

16.00  S.D.O.B.

          
Na de prijsuitreiking nog even genieten van een laatste rondje in de zweef!!!!

Nieuwland

           KERMIS OPEN14.00  Nieuwland

Het winnende team 2018 Suits-Up
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R E N O V A T I E , 
R E S T A U R A T I E

V E R B O U W  &
O N D E R H O U D

06 20 60 52 20

06 13 77 36 14
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COMPETITIE

Ook dit jaar weer een korte uitleg van de regels voor deelname aan de feestweek-
competitie. (Deelnemende teams hebben de uitgebreide regels reeds in hun bezit). 
De diverse onderdelen van de feestweek zijn ondergebracht in een competitie tussen 
deelnemende verenigingen, buurten of vriendenteams. 

De moeilijkheidsgraad maakt het voor iedereen, jong en oud (vanaf 16 jaar), dik en dun, 
mogelijk om mee te doen. Per team dient een lijst met de namen van de deelnemende 
personen te worden overhandigd. Men mag tijdens de gehele week slechts voor één 
team uitkomen. Voor de aanvang van een evenement moet vaststaan wie er voor een 
team deelneemt. Ook de presentatie van de teams gedurende de hele week, wordt 
weer in de beoordeling meegenomen.

Uiteraard is deelname aan de verschillende activiteiten geheel voor eigen risico.

Voor nadere informatie:
Annelies Blank, tel: 020-4038845

www.debroekergemeenschap.nl

• Talentenshow
• Voetpuzzeltocht
• Steenwerpen
• Verrassingselement
• Land over zand

• Katknuppelen
• Fietsenrally
• Klaverjassen
• Nadenken, Kracht en Balans
• Waterspektakel

De volgende onderdelen moeten door alle teams worden uitgevoerd:

Voor al uw kleine en grote bouwkundige ontwerpen,  berekeningen en tekenwerk, 
tevens verzorgen wij het aanvragen van vergunningen en subsidies. 

Een dynamisch bureau waar de wensen van de opdrachtgever centraal staan.

Wagengouw 12, 1151 EG, Broek in Waterland, Tel. 020 403 1391

HORECA GROOTHANDEL

..... een
wereld-

leverancier

GOUW 9 B • 1153 PK ZUIDERWOUDE
020 403 14 96

WWW.KJTROMP.NL
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WEEKOVERZICHT

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 
15.30 S.D.O.B. Opening en kinderactiviteiten
17.00 S.D.O.B. Teampresentatie
18.00 S.D.O.B. Katknuppelen
21.00 Het Broeker Huis Groot openingsfeest

ZONDAG 4 AUGUSTUS 
09.30 Het Broeker Huis Fietsenrally door Waterland
15.00 Havenrak Blij dat ik Glij

MAANDAG 5 AUGUSTUS
14.30 Kerkplein Jeu de Boules
19.30 Het Broeker Huis Klaverjassen
19.30 Kleine schoolplein Expeditie Robinsonspel

DINSDAG 6 AUGUSTUS
10.00 Het Broeker Huis Ouderendag
13.00 S.D.O.B. Sportevenement
20.00  S.D.O.B. Nadenken, kracht en balans

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
15.00 Nieuwland Opening kermis
15.30 Nieuwland Jeugdkermisspel
19.00 Kermisterrein Waterspektakel zonder water
20.00  Het Broeker Huis Bridgedrive
21.00  Het Broeker Huis Kermisborrel

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
14.00 S.D.O.B. Provinciaal Club Kampioenschap STEENWERPEN 
20.00 Het Broeker Huis Talentenshow

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
19.00 Gymzaal Voetpuzzeltocht
22.15 Havenrak Groot vuurwerk
22.30 Het Broeker Huis Naar de kermis en daarna Dansen bij Jeppe & Jorrit

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
09.30 Kerkplein en Havenrak Broekerjaarmarkt
15.00 Kerkplein Land over Zand wedstrijd
21.00 Het Broeker Huis Swingende muziek in Het Broeker Huis

ZONDAG 11 AUGUSTUS
14.00 S.D.O.B. Steenwerpen 
  Verrassingselement
16.00 S.D.O.B. Prijsuitreiking
21.00 Het Broeker Huis Afsluiting feestweek met livemuziek + team optredens 
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OPENINGSTIJDEN:
Wo. - do. - vr. : 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag : 08.00 - 14.00 uur

Nieuwland 25, Broek in Waterland
Tel.: 020 - 403 14 14

sanitair  .  water  .  gas  .  cv .  riolering

06 12 59 12 46
milcoklinkenberg@hotmail.com

06 12 59 12 46
milcoklinkenberg@hotmail.com

Café   Bar
DE

DRIE NOTEN

A.W. Pilger,
Parallelweg 3,

Broek in Waterland.
Tel.: 020 - 403 12 95
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DOE MEE & WIN!!!

Kleur deze tekening zo mooi mogelijk 
in en je maakt kans op  

5 kermismunten
Naam:

Adres:

Tel.:                                                                .... jaar

E-mail:

De kleurplaat donderdag 8 augustus inleveren 
bij de draaimolen.    

JEU DE BOULES WEDSTRIJDEN
om de

MARTHA MULDER EREMEDAILLE

Maandag 5 augustus v.a. 13.45 uur
op het Kerkplein

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 
donderdag 1 augustus bij Jan Maars.
T. 06 53 923 773 of via j.maars@hotmail.com

Iedere Broeker is van harte uitgenodigd. Of het nu als toeschouwer is of om mee te 
spelen met dit altijd gezellige spel. Ervaring met het 
spel is niet nodig. Gedurende de pauze kan het 
laatste dorpsnieuws besproken worden.

Martha Mulder was een van de allereerste jeu 
de boules speelsters in Broek en woonde op het 
Kerkplein nr. 8.

Organisatie: Jeu de boules vereniging ’Uit de Losse pols’
Al vele jaren een begrip op zomerse dagen op het 
Kerkplein.

DOE MEE EN WIN DE MARTHA MULDER
EREMEDAILLE!!!



ook in de Feestweek
de huiskamer van Broek

Zaterdag 3 augustus - Openingsfeest

Zondag 4 augustus 
Fietstocht

Maandag 5 augustus - Klaverjassen

Dinsdag 6 augustus 
Ouderendag

Woensdag 7 augustus 
Bridgen en kermisborrel

Donderdag 8 augustus 
Talentenshow in HBH

Vrijdag 9 augustus - Après-vuurwerk Party

Zaterdag 10 augustus - Après-markt Party

Zondag 11 augustus 
Slotfeest met open podium


