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DE NATUUR KONmN ZICHT: VOLGERMEERPOLDER

Open Dag zaterdag 5 juni 2009
tijdens de Natlonale Dag van de Bouw. Van 10.00 iiur tot 16.00
uur krijgt u de gelegenheid om een kijkjiB te nenneri op
het project. U kunt rondkljken en er zullen medewerkers van
het project aanwezig zijn, die u alles over het [Project kunnen
vertellen. Ik kljk ult naar uw komsti Hans van der Pal,

BROEKPOP PRESENTEERT
Het beste van 10 jaar Broeker Feestweek!

Elk jaar is het weer het hoogtepunt van de Broeker Feestweek,
de donderdagavond. Gptredens van alle deelnamende teams
weike altljd zorgen voor grootse hllarltelten spektakeL Tijd
voor eenoverzlcht van de beste actsvan deafgeiopen jaren,
zo vindt Stichting Broekpop. Want wie herlnnert zich niet het
optreden van Rob en zljn bunny's of de act van de Broeker Is
lam, de jumpende Pantalonl's of de ode van de brandweer aan
Neeltje Paterl? Ze zullen allemaal vporbij kqmen 13 junI 2009
op het Kerkplein p.j.v. spreekstalmeester Jan Leegwaterl Na
de optredens van alle teams volgt een spibtterend optreden van
niemand minder dan: Mick Harren bekphd yah hits als 'Sweet
Caroline' en 'Zo verliefd op joul'Voorde ouderen ondef qns
zullen er zitplaatsen gereserveerd vybrden. Er kan een hapje
gegeten worden bij de stand van Snabkbar De,
Kortom: tot 13 junI 20uur, Kerkplein teBrbek'in Wate^^

SENIOREN RECREATIE VERENIG)NG DE DRAAI
In verband met de sloop van Broekerhaveh kunnen onze activl-
teiten daar geen plaats meer vinden. Met Ingang van Septem
ber a.s. zullen de actlvlteiten voortgezbt wofden In Het Broeker
Huls. U wordt hier nog nader over ge'fnformeerd.

AVONDVIERDAAGSE 5 EN 10 KM
. Maandag 22 t/tii dondej'dag 25 juni"

Nog niet ingeschreven voor de Avondvierdaagse?
Dat kan alleen nog bljTatia Englebert, Westweer 1, 403-3530
Kosten € 6,~. Blj aanmelding wordt gevraagd: naam, geboor-
tedatum,de hoeveelste keer je loopt.

ZONNEBLOEM

Lotenverkoop van de Zonnebloem Monnlckendam en omstre-
ken. Woensdag 17 juni komen de vrijwllligersvan de Zonne
bloem tussen 18.30 uur en 20.30 uur weer blj u aan de deur
om hun loten te verkopen.

GEVONDEN
- bij de fletstunnel zllveren broche met gekleurde steen. Neem
contact op met Mariette 06 10818299.
- voor Buitenweeren 20 een brulne leesbril. Neem contact op
met Ingrid 020 6855262.
- een hulssleutel met sleutelhanger BaB. Neem contact op met
Jan 403 8980

AGENDA
6jun Volgermeer Open dag
7jun Zulderwouder Kerk Koffieconcert: Sytze Buwalda
8jun Openbare Jaarvergadering Dorpsraad, Broeker Huls

^3jun Broekpop presenteert hetbeste van 10jaarFeestweek
(ljun CUD PAPIER Soos: Noordzijde
1ljun Salon Pantalon
13]un Zulderwouder Kerk Zomenwandeling
13Jun Broekpop op het Kerkplein
18jun CUD PAPIER Soos: Zuldzijde
17jun Zonnebloem lotenverkoop
20/21Jun Wateriand Kerkenland: Zuldroute
22t/m28jun ZuidenAroude Vogelschrikparadijs In de pastorietuin
22 t/m 25 junI AVONDVIERDAAGSE
25jun CUD PAPIER Soos: Noordzijde
25jun Salon Pantalon
27jun Areopagus irooker Kerk Groot Kunst - Natuurfeest
27/28jun Wateriand- Kdrkenland: M'dam, Ultdam, Z'wou, Broek ,
30jun t/m 3 juli Seniorenvlerdaagse

2jul CUD PAPIER Sdos: Zuldzijde
2jul Rechtsadviesburo

5t/m28jul Broeker Kerk exposltle Wlllem van Bree
5jul Zulderwouder kerk Koffieconcert
5-26 jull Zulderwouder kerk op pad met Bach

^Qjul CUD PAPIER Soos: Noordzijde
6jul OUD PAPIER Soos: Zuldzijde

23jul OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30jul OUD PAPIER Soos: Zuldzijde
6aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde
6aug Rechtsadviesburo
8 t/m ISaug Feestweek

15aug Broekermarkt
13sep Zulderwqude - Pjanodprp

VERSCHIJNINGSDATA BROEKER GEMEENSCHAP
i.v.m. de vakantie van de redactrlce en anderen verschijnt de
Broeker Gemeenschap op de volgende data:
na 4 weken 2 juli
na 5 wekari ^ 6 augustus
na 2 weken 20 augustus
en vervolgens weer om de 14 dagen.

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 4 juni en 2 jull van 19.30 - 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leetelnde 2,
tel. aanmelden + Inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advles





COMPETITIE FEESTWEEK 2009

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de competitie in de
feestweek. De volgende regels worden nageleefd: minimum
ieeftijd voor de competitie: 16 jaar. Een deelnemer kan slechts
voor §6n vereniging/team uitkomen, een team moet uit ten-
mlnste 4 deeinemers t)estaan.

Aanmelden voor 15 juli bij: Wouter Jesse, tel. 403 1297 of
Annelies Blank, tel. 403 8845
Bijaanvang van het eerste competitie element dienen de na-
men van de deeinemers en aan welk onderdeel zij deelnemen
doorgegeven te zijn. Weinig voorwaarden, maar door de Broe-
ker Gemeenschap wordt het z66r op prijs gesteld, dat elk team
zich aan deze regels houdt.
De herkenbaarheid en presentatie van het team zai worden
beoordeeld en met punten worden beloond.
De competitie bestaat dit jaar uit de volgende onderdelen: kat-
knuppelen - fietstocht - klaverjasdrive - nog niet bekend >wa-
terspektakel - talentenshow - kermisspel - steenwerpen - ver-
rassingselement. VOL = VOLI!l

Wijzigingen voorbehoudenll!

SENIOREN ViERDAAGSE 2009

Voor langzame wandelaars, rolstoel- en rollatorgebruikers or-
ganiseert Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland
de Seniorenvierdaagse van 30 juni t/m 3 juli.

r*^jer middagen lopen in een nieuw deel van Monnickendam, in
yolendarh, op Marken en oud Monnickendam.
De start is eike dag om 14.30 uur en de finish om 16.00 uur.
Onderweg wordt u een kopje koffie/thee aangeboden.
De kosten bedragen € 7,50. Info bij onderstaande mensen.
U kunt zich tot 7 juni inschrijven bij:
Ton Louwers 0299-653396

Dina de Vries 0299^51813

Abra Vogelaar 020 403 1720

OUD PAPIER Havenrakkers

Op zaterdag 27 juni wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u
het papier in doos, (plastic)zak of goed gebonden, niet in hou-
ten kratjes, tijdig buiten zetten op de plaats waar u het huisvuil
ook neerzet. Bijvoorbaat dank!!

SPAANSE LES IN BROEK IN WATERLAND

Goed voorbereid een Spaanse zomervakantie tegemoet en ter
inleiding voor het cursusjaar 2009 - 2010. Voor kleine groepen.

les eveneens mogelijk. Cursussen starten bij voldoende
^anmelding. Dinsdagavond 20:00 - 21:00 uur, woensdagoch-
tend 10:00-11:00 uur.

Kosten: In groepsverband: € 10,00 per les.
10 rittenkaart € 90,00. Priv6 les: € 20,00 per uur
Onqedwongen sfeer onder het genot van een lekker drankje.
Voor verdere informatie bel 06 142 46 166

DORPSRAAD

De Dorosraad Is oo zoek naar nieuwe bestuursiedeni De

Dorpsraad is het aanspreekpunt van de gemeente Waterland
voor alle zaken aannaande Broek

Vind iij het leuk om bestuurliike ervaring op te doen en tegelij-
kertljd ie in te Zetteh voor ons moole dorp, meld je dan aan op
bestuur@dorpsraadlhbroekinwateriand.nl of be! met Bas
NIeboer op 06-25095320.

ZUIDERWOUDE PASTORIETUIN

van 22 t/m 28 juni
In samenwerking met de Bolder exposeert de Catharinastich-
ting VOGELVERSCHRIKKERS in de Pastorietuin.
Waterlandse scholen creSren de vogelverschrikkers.
De expositle Is ge'i'nspireerd door de vogelverschrikkers op het
land van mevrouw Hopman aan de Rijperweg!

VAKANTIETAS

6 van uw favoriete boeken mee op vakantie?
Geef uw wensenlijst (ook luisterboeken mogen) uiterlijk 3 we-
ken voor uw vakantie door aan de bibliotheek, zlj zorgen er-
voor dat de vakantietas gevuld wordt met minlmaal 6 van de
10 opgegeven titels. Voor slechts € 13,-- (top abonnement gra
tis, niet-leden € 17,-) verzekert u zich van een vakantie vol
leesplezier. U kunt de boeken 6 weken meenemen. Elk door u
gewenst boek / jeugdboek komt voor deze service in aanmer-
klng mits verkrijgbaar bij de bibliotheken en/of boekhandels. U
kunt ook een formulier downioaden via

www.bibllotheekwaterland.nl en via e-mail versturen. U kunt
de vakantietas na bestelling bij alle tien vestigingen van bit>lio-
theek Waterland afhalen.

Sluipverkeer MIddenweg Broekermeer
Dit is het ventweggetje dat parallel loopt aan de N247. Inmld-
dels zijn er op de N247 verbodsborden geplaatst ter hoogte
van de kruisweg. Men mag met een bestel-, personenauto of
motor NIET meer rechtsafslaan de ventweg op. De rijrichting
vanaf Amsterdam is alleen nog rechtdoor of linksaf. Helaas
lappen veel mensen dit verbod gewoon aan hun laarsi Mocht u
echter geen bekeuring op uw deurmat willen vinden, blijfdan
lekker op de N247. Er wordt namelijk gecontroleerd.

TUIN WATER GEVEN
Wie wil er, tegen vergoeding, onze mboie tuin pp de Hage-
weer water geveri van 13 -7 tm 26-7.

Tel 4031305 bgg 0610536914

WATERLAND - KERKENLAND

zaterdag 20 juni en zondag 21 Juni
om 13.00 -14.00 -15.00 en 16.00 uur een concerQe

Pass6-partout per weekend d € 5,- te verkrijgen bij de kerken.
U kunt starten In de kerken van

Zunderdorp Zaterdag Kennermerkring, klassiek
Zondag Amsterdams Slavisch koor

Ransdorp Zaterdag Caffe Consort: Kaffecantate +
5^ Brandenburger concert van J.S. Bach
Zondag Grace Darling, een shantikoor

Durgerdam Zaterdag heyser Klezemer
Zondag Wiebke Goetjes

Holysloot Zaterdag Foursome, lerse muziek
Zondag Dusho, Balkan ballades

zaterdag 28 juni en zondag 29 juni
om 13.00 -14.00 - 15.00 en 16.00 uur een concertje

Passb-partout per weekend d € 5,- te verkrijgen bij de kerken.
Monnickendam Zaterdag Trajecti Voces, Schutz
R.K. Kerk Zondag Artikoor, klassiek
Uitdam Zaterdag Scric der Zee, zeemansllederen

Zondag Ma Murphy's, terse folk
Zuiderwoude Zaterdag Noor voor noot, wereldmuziek

Zondag Champagne Charlie o a hlnas
Broek Zaterdag G.A. Heinze, het betere blaaswerk

Zondag Fanfare Zuiderwoude
Info routes; www.areopaQus.nl of 020 634 0727.

: SALON PANt-^ON
: Pak je naaimachine coder je arm?

Steek je breipennen In je haar.
De koffte staat vanaf 20.00 uur op Helingweg 17 klaar.

11 juni en 25 juni
Aanmelding en info: salonpantalon@live.nl





School/Sport
1. Het aantai leerlingen van de school is de laatste jaren erg gegroeid. Oaarnaast Is het schoolgebouw
verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Moet uitbereiding plaats>Anden op de hutdlge piek?
oJa

o Nee, elders

oweet niet

o Indien elders, waar?

2. Indien de school naar een andere piek wordt verplaatst zijn er waarschijnlijk beter combinaties met
andere functles mogelijk zoals buitenschoolse opvang, sport, theater, muziek, kinderdagverbtijf. Vind u dit
belangrijk?
oja
onee

oweet niet

3. Er zijn in Broek in Waterland diverse sportverenigingen (tennis, voetbal, gym) met een eigen
sportfaciliteit Is het verstandig om deze verenigingen gezamenlijk meer voorzieningen te laten delen, zoals een
kantine, verkleedruimten etc.?
oja

onee

oweet niet

Middenstand

4. In Broek zijn nu nog diverse winkeis, het is echter niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst een
deel van deze winkeis zullen verdwijnen. Vind u het belangrijk dat er winkeis in Broek blijven?
o Niet belangrijk
o Beetje belangrijk
o Belangrijk
o Heel erg belangrijk

5. Vindt u het een goed idee om in Broekeen kleinschaiigdorpshart te ontwikkelen met mbgelijkheid
tot winkeis, een cafe en de markt?

oja
onee

ogeenmening
o zo ja waar?

Zorg

6. Nu moeten ouderen voor langdurige zorg het dorp uit Vindt u het belangrijk dat zij in het dorp in
een kleinschaiig zorgcentrum kunnen worden of^enomen?

^ oJa
oNee

oGeen mening

7. Huisarts, fysiotherapeut, tandarts zijn nu in het dorp aanwezig. Vind u het belangrijk dat dit zo
blijft?
o Niet belangrijk
o Beetje belangrijk
o Belangrijk

o Heel erg belangrijk

8. Zou u van de volgende voorzieningen in het dorp ook gebruik willen maken?
oJeugdgezondheidszorg, ja/nee
oconsultatiebureau, ja/nee
othuiszorg, ja/nee
overloskundige praktijk, ja/nee
ogeen van alien

www.visieopbroek.nl




