
In het pittoreske Broek in Waterland, 7 km ten noorden van Am-
sterdam, bevinden zich  maar liefst 94 Rijksmonumenten in een 
prachtige omgeving.
De meeste panden zijn tijdens de 17e eeuw uit hout opgetrok-
ken en na de tweede wereldoorlog schitterend gerestaureerd. 

De Vereniging Oud Broek in Waterland ver-
zorgt al jaren bijzonder interessante, 1½ uur 
durende rondleidingen langs deze prachtige 
monumenten. Onze ervaren gidsen nemen 
u mee terug in de tijd. Leuk en leerzaam.

Wilt U zo’n historisch Broeker huis eens van 
binnen zien? Bezoek dan eens het rijk ge-
decoreerde ’Beroemde Huis’ (optioneel). 
Tijdens de restauratie in de jaren negentig 
kwamen de meest mooie laat zeventiende 
eeuwse, interieurschilderingen aan het licht.
Daardoor behoort het Beroemde Huis tot 
de top-100 van best bewaarde interieurs in 
Nederland.

van Aeën en Dieën waar de tijd lijkt te hebben 
stilgestaan. Wij kunnen een mooi gevulde 
lunchbox voor u verzorgen maar u kunt 
natuurlijk ook onderweg lunchen in 
een van de knusse theetuinen mid-
den in het Veenweidegebied.

U ziet, Broek in Waterland biedt een 
scala aan verrassende mogelijkheden! 
Makkelijk bereikbaar per bus of met de 
auto. Volop gratis parkeergelegenheid!

Kosten rondleiding van ca. 1½ uur; 
€ 60,- per groep 
(max. ca. 20 personen per gids).

Naast de historische panden zijn er in Broek in Waterland ook en-
kele interessante kunstenaars en galeries gevestigd. Op afspraak 
bent u daar van harte welkom. 
Een rondleiding is uitstekend te combineren met bijvoorbeeld 
een fietstocht door de prachtige omgeving van Waterland en/of 
een fluisterboottochtje over ondiepe meertjes, sloten en vaarten.

Tijdens zo’n boottochtje op weg naar het nabij gelegen Mon-
nickendam of Zuiderwoude vaart u door het eeuwenoude decor 

Neem contact op met Vereniging Oud Broek in Waterland 
via Oudbroek@gmail.com of bel coördinator Jan Maars: 

06 53 923 773



Het Beroemde Huis Het Broeker  Huis
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Ook voor het bedrijfsleven biedt Broek in Waterland interes-
sante mogelijkheden voor een zeer aantrekkelijke prijs.

Directievergaderingen, brainstormsessies, seminars, product-
presentaties, trainingen etc. in een inspirerende, motiverende 
en rustige omgeving. 

Wat te denken van bijvoorbeeld een meeting in het statige 
Beroemde Huis? Zelfs 200 jaar geleden wisten Napoleon en 
Tsaar Alexander het al te vinden! Of het achtiende eeuwse 
Broeker Huis met zijn monumentale uitstraling, fraaie, be-
schutte patio en stijlvolle ambiance?

Deze locaties beschikken over een draadloze internetverbin-
ding en u kunt - indien gewenst - gebruik maken van de aan-
wezige audiovisuele apparatuur.

Er zijn diverse ruimtes beschikbaar voor groepen van 10-75 per-
sonen. Voor recepties is er zelfs plaats voor 175 peronen. 

En als onderbreking is een rondleiding met een ervaren gids door 
Broek in Waterland natuurlijk een leuke optie.

Uiteraard adviseren wij u graag over de mogelijkheden  op het  
culinaire vlak. Tips voor lunches en diners op maat. Van eenvoudig 
tot culinaire hoogstandjes. 

En dat allemaal op een afstand van maximaal 20 min. van Amster-
dam, Zaanstad, Hoorn en Purmerend. Gemakkelijk bereikbaar met 
auto of openbaar vervoer. En volop gratis parkeergelegenheid!

Neem contact op met Vereniging Oud Broek in Waterland 
via Oudbroek@gmail.com of bel coördinator Jan Maars: 

06 53 923 773 

Voor een huwelijks- of familiefeest, 
een gezellige dag met uw vereniging of club,

of als lokatie voor een zakelijke meeting!

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

INSPIRERENDE LOKATIES VOOR EEN 
MEETING OF BEDRIJFSPRESENTATIE


