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AGENDA 

26mei OUD PAPIER Soos: Zuid 
26mei DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
26mei  DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
27mei SRV De Draai: St.D.O.B. Kienen. Sluiting seizoen. 
27mei Broeks Open 18 holes Golftoernooi 
28mei OUD PAPIER Havenrakkers 
28/29mei Catharina Stichting Expositie in kerk Posthuma de Boer 
30meit/m 4jun: Anjercollecte door Gemengd Koor in Broek 
  1jun DRAAI 33 Enneagram & onbewuste drijfveren 
  2jun OUD PAPIER Soos: Noord 
  2jun DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
  2jun  DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  2jun Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
  3jun DRAAI 33 Filmhuis 
  4jun Zorgboerderij Waterland Open dag en Rommelmarkt 
  4jun Cappella Broeck Openbare repetitie 
4/5jun Catharina Stichting Expositie in kerk Posthuma de Boer 
  5jun Zuiderwouder kerk: Koffieconcert met Marcantat 
  6jun DRAAI 33:  Repair Café 
  9jun Wonen Plus barbecue bij Jesse 
  9jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
13jun Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
16jun OUD PAPIER Soos: Noord 
16jun DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
16jun DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
21t/m24jun St.D.O.B. Senioren Vierdaagse 
23jun OUD PAPIER Soos: Zuid 
23jun DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
23jun DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
25jun OUD PAPIER Havenrakkers 
25/26jun Waterland Kerkenland 
27t/m30jun Avondvierdaagse 
30jun OUD PAPIER Soos: Noord 
30jun DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
30jun DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3jul Zuiderwouder Kerk: Koffieconcert in de Pastorietuin 
  4jult/m26aug Zuiderwouder kerk Open van 12.00 – 15.00 uur 
  7jul OUD PAPIER Soos: Zuid 
  7jul Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
11jul Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 

 

VERSCHIJNINGSDATA 

In verband met enkele vakanties verschijnt de BG op: 
Inleveren copy  datum verschijnen 

  4 juni     9 juni 
  2 juli     7 juli 
23 juli   28 juli 
13 augustus  18 augustus 
27 augustus   1 september 

 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde  2 Broek in Waterland 

Aanmelden en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 0622380982. De eerstvolgende is 2 juni 

Gratis een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten! 
 

Spreekuur EVEAN wijkverpleging 

Donderdag van 13.00 – 16.00 uur op afspraak. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op tel.nr. 0299-394909 of stuur 
een mail aan: buurtteam@evean.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  28 mei wordt er OUD PAPIER opgehaald door de Vrienden van 

De Havenrakkers. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u het papier in doos, 
(plastic)zak of goed gebonden, niet in houten kratjes, tijdig buiten 
zetten op de plaats waar u het huisvuil ook neerzet. Bij voorbaat dank!! 

SPRING PARY BROEKPOP 
28 mei vanaf 16.00 uur op het Kerkplein 

Luid de zomer in met Broekpop! Met een hapje, een drankje, onze 
spetterende DJ en live-acts kan het begin van de zomer niet meer stuk. 
Vanaf 16:00 barst het Kerkplein in Broek in Waterland uit zijn voegen. 
Onder het genot van een koud drankje en het overheerlijke streetfood 
van Meat @ the Bar gaan we los op de muzikale deuntjes van beauty 
Tessa de Jong. Later op de avond zorgt coverband X-Rog voor een 
waanzinnige show die je niet snel zult vergeten. Onze eigen DJ Marco 
Bos is de kers op de taart, het neusje van de zalm, het juweeltje op de 
kroon; hij zal de avond aan elkaar draaien. Met alle 
Broekergezelligheid kan dit alleen maar een knallend begin van de 
zomer worden! 

 

ENNEAGRAM & ONBEWUSTE DRIJFVEREN 
Lezing 'Enneagram & onbewuste drijfveren’ op woensdag 1 
juni. Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat uitgaat van 9 

menstypes. Je Enneatype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de 
werkelijkheid kijkt. Hoe wonderlijk het ook klinkt, ieder mens heeft 1 
preferente bril. Word je je bewust van deze brillen dan opent zich een 
nieuwe wereld, waarin je gedragingen van jezelf en anderen gaat 
herkennen en begrijpen. Aanvang : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 
19.00), einde rond 22.30 uur. Locatie: De draai 33, 1151 CD Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te 

voldoen). Deelname d.m.v. een email naar: wendeline@de-bouter.nl.  
 

OPEN DAG en ROMMELMARKT 
Zaterdag 4 juni is er van 10.30 tot 13.00 ROMMELMARKT tijdens de 
open dag van ZORGBOERDERIJ WATERLAND. 

De open dag duurt van 10.00 tot 14.00. Overlekergouw 1, 1151 CZ 
Broek in Waterland. Jolanda Nankman, 06-27377396 

 

Openbare repetitie Cappella Broeck 
Op zaterdagmorgen 4 juni van ca 11.30 tot 12.30 uur heeft kamerkoor 
Cappella Broeck ter afsluiting van het koorseizoen 2015-2016 onder 
leiding van Jan Maarten Koeman een openbare repetitie in de kerk 

aan het Kerkplein. Iedereen die benieuwd is naar wat dit koor zoal zingt 
is van harte welkom om te komen luisteren; in het kader van ‘Kerk 
Open in Broek’ kan iedereen gewoon even binnenlopen: dorpsgenoten, 
familieleden, toevallige passanten, toeristen of andere 
belangstellenden. Aangezien het geen concert maar een repetitie is 
kan het natuurlijk gebeuren dat u sommige stukken twee keer hoort, en 
dan hopelijk de tweede keer beter! Nieuwe koorleden zijn trouwens 
altijd welkom: in de loop van augustus kunt u in de Broeker 
Gemeenschap en op onze website lezen wanneer de eerste 
koorrepetitie van seizoen 2016-2017 is. Voor meer informatie over ons 
koor zie de website: www.cappella.broeck.magix.net/public/ . 
 

ZUIDERWOUDER KERK 
Kerk van Zuiderwoude zoekt gastvrouwen/heren. 

De kerk van Zuiderwoude opent deze zomer haar deuren voor 
toeristen, passanten en belangstellenden. 
Van 4 juli t/m 26 augustus is de kerk elke dag open van 12.00 uur tot 
15.00 uur. Wie wil een paar uur in de week in onze prachtige kerk 
aanwezig zijn. 
Info en opgeven Adrie Honingh 020-4033243  edenadrie@hetnet.nl     
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CATHARINASTICHTING 
DUBBELEXPOSITIE  ‘Vader en dochter’ 

Eddy Posthuma de Boer  en  Tessa Posthuma de Boer 

Een kind dat in de voetsporen van zijn of haar ouders treedt, is een 
mooi gegeven. Dat geldt ook voor vader Eddy en dochter Tessa 
Posthuma de Boer, beiden fotograaf van beroep. 
“De fotografie kent vele wegen en richtingen. Hoe verschillend ons 
werk ook is, we delen een aangeboren compositiegevoel en een 
grenzeloze liefde voor fotografie. We bewandelen ieder een andere 
weg, vanuit verschillende inspiratiebronnen en soms met een andere 
horizon. Af en toe kruisen onze wegen elkaar; dat is bij uitstek de plek 
waar we onze professionele ervaringen kunnen delen en ideeën 
uitwisselen. Ook op deze dubbelexpositie in Zuiderwoude komen we 
elkaar tegen.” 
Expositie: Elke zat. en zon. 28, 29 mei, 4, 5 en 11, 12 juni  
Van 13:00 – 16.00 uur Kerk van Zuiderwoude 
BIJZONDER 
12 juni om 15:00 uur: Finissage met verkoop foto’s 

Eddy Posthuma de Boer (Amsterdam, 1931) is al meer dan zestig jaar 
journalistiek fotograaf voor kranten en tijdschriften in binnen- en 
buitenland. De wereld is zijn werkterrein, op zijn talloze reizen  
naar alle werelddelen heeft hij de mensen in hun leefomstandigheden 
op zijn eigen wijze gefotografeerd. 
Tessa Posthuma de Boer (Amsterdam, 1968) studeerde in 1993 af aan 
de Gerrit Rietveld Academie, afdeling fotografie. Sindsdien werkt zij als 
portretfotograaf voor een groot aantal kranten, tijdschriften en 
bedrijven.  
Voor de tentoonstelling in de kerk van Zuiderwoude selecteerde Tessa 
een aantal portretten van haar dochter Zwaan, haar meest geliefde 
model. 

 

KERK ZUIDERWOUDE 
Koffieconcert CGK Marcantat Marken, zondag 5 juni 11.30 uur 

Iets meer dan 50 jaar bestaat Marcantat inmiddels en het koor is nog 
springlevend! Marcantat is een gemengd koor wat 1 á 2 per jaar een 
eigen concert verzorgt op Marken en daarnaast af en toe haar 
medewerking verleent aan een kerkdienst op Marken maar ook elders. 
Voor 2016 staan er 2 concerten gepland waarin we het 'Requiem' c-
moll van L. Cherubini ten gehore gaan brengen; op 19 november op 
Marken en op 20 november in Broek in Waterland. 
Echter … op zondag 5 juni om 11.30 uur hoopt Marcantat een mooi 

koffieconcert te verzorgen in de kerk van Zuiderwoude. Ook werkt 
Marcantat mee aan de kerkdienst voorafgaand aan het koffieconcert. 
Op het programma staat het 'Gloria' van Antonio Vivaldi aangevuld met 
enkele populaire klassieke koorwerken van E. Elgar, G. Faure en L. 
Cherubini. Ook zal Marcantat twee stukken voor vrouwenkoor zingen 
van Mendelssohn en Purcell. De solisten partijen in het 'Gloria” worden 
gezongen door: Maartje Warmenhoven (sopraan) en Anna Fernandez 
(mezzo sopraan), aan de piano zit Tom Oosthuizen en de algehele 
leiding is in handen van Ike Rebel. Ter bestrijding van de onkosten 
vragen we een vrijwillige bedrage.  
 

Handige Harries gezocht! 
Het Repair-café gaat op reis en komt 6 juni naar DRAAI 33 (13.00-

15.00 uur).  Er zijn enkele vaste ervaren vrijwillige reparateurs 
aanwezig, naar extra vrijwilligers uit Broek wordt nog gezocht .  
Mocht jij het leuk vinden om ook als reparatiedeskundige of als 
gastvrouw aan de slag te gaan? Mail dan naar info@debolder.com of 
bel naar 0299-650560 en meld je aan voor 6 juni. 
Meer informatie is te vinden op de website van Draai 33 : 
http://www.draai33.nl/events/event/repair-cafe/ 

 

WONEN PLUS 
De eerstvolgende gezamenlijke warme maaltijd 

organiseren wij op donderdag 9 juni. We gaan dan om 12.00 uur 

barbecueën bij Jesse. Iedereen is welkom!  De catering wordt verzorgd 
door Jesse Groente en Fruit. Voor €10,- p.p. (leden € 9,-) kunt u 

gezellig mee eten!. Dus wilt u  een keertje niet koken? Geef u dan op 
bij ons Servicepunt 0299-650480. Staat u al op lijst en u bent 

verhinderd, dan dient u zich af te melden. 
 

GEZOCHT 

Wil de eigenaar van het bootje “PIT” a.u.b. contact opnemen met Mob 
0681476380. 

 

AANGEBODEN 

Heeft u een huishoudelijke hulp nodig (bijv. voorjaarsschoonmaak?) 
Voor een keer of vaker. Bel gerust Valentina 0685 450 529. 
 

VERLOREN 

Ik ben mijn zwarte portemonnee met ID kaart, OV chipkaart 
(persoonsgebonden) en diverse (bank)passen verloren.  
Heb jij hem gevonden? Ik wil hem heel graag terug, Yannis van den 
Elshout. Fam. van den Elshout 06-15127655 Bij voorbaat dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOFFIEDRINKEN 

gezellig samen zijn – vrije inloop op donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken, lekker 
kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook breien en haken voor een 
goed doel, behalve als er lunch is van Wonen Plus. 

Digicafé 

Het Digicafé is elke donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 geopend 
en bent u welkom met uw laptop,  smartfoon, of andere digi-apparaten. 

BREIEN en HAKEN voor STERRE 

Wij de dames van het Haak- en breiclubje op de Dinsdagavond en de 
Donderdagmorgen zijn nog steeds druk bezig. 
Wij staan 13 augustus op de Markt tijdens de Feestweek. 
En de opbrengst van de verkoop is voor onze Dorpsgenootje STERRE. 
Tevens zijn wij op zoek naar Sponsors daar we ook een verloting willen 
houden. Alles is welkom. Voor meer info: Nel 0204033096 

 

WATERSNOODTENTOONSTELLING 
t/m 20 augustus in de Broeker Kerk 

De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland stelt in 3 
wisseltentoonstellingen haar collectie watersnoodansichtkaarten uit 
1916 vergroot naar A5 ten toon. Er onder ligt een tijdlijn van 
krantenartikelen over de Watersnood van 14 januari – eind november 

1916. U kunt in de kerk het boekje “De Watersnood van 1916 in Broek 
in Waterland”, uitgegeven door de vereniging kopen voor € 5,-. 

Na maandag 30 mei liggen er 40 andere afbeeldingen 
De kerk is  t/m  3 oktober dagelijks geopend. 

    Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur  
    Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 

 
AVONDVIERDAAGSE BROEK IN WATERLAND 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
maandag 27 t/m donderdag 30 juni( inhaaldag zaterdag 2 juli) 

Hebt u de inschrijving gemist dan is er nog een tweede kans. Deze is 
tot en met zaterdag 11 juni (daarna kunnen we geen medailles meer 
bestellen) in de winkel van Ploeger;  bij Tatia Englebert, Westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de hoeveelste 

keer er wordt gelopen en welke afstand 5 of 10 km, ook is het handig 
als u uw wandelboekje(indien in uw bezit) inlevert. De 5 km. mag 
gelopen worden door iedereen van 4 jaar e.o. De 10 km door iedereen 
van 9 jaar e.o. Uiteraard kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar alleen 
onder begeleiding van een volwassene deelnemen, zij kunnen zich 

individueel of in kleine groepjes aanmelden met vermelding van de 
verantwoordelijke volwassene. Leerlingen van groep 8 mogen 
zelfstandig lopen.Inschrijfgeld; € 6,00 voor alle deelnemers. Bij 

inschrijving te voldoen.Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel 
plezier.Let op!!! Omdat er nieuwe medailles zijn is het erg 
belangrijk de hoeveelste keer u loopt goed door te geven. Ruilen 
kan helaas niet dit jaar!!!!!!!! 
 

WATERLAND - KERKENLAND 

Voor het eenentwintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland 
en Landelijk Amsterdam-NoordWaterland-Kerkenland georganiseerd. 
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni en op zaterdag 25 en zondag 
26 juni 2016. 

Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-
Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s 
wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot 
zigeunermuziek en van chansons tot brass-music. In totaal zijn er 64 
optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. Om de 
miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral 
de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de 
uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. 
De tocht op 18 en 19 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, 
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. Met de 
Noordroute, op 25 en 26 juni, fietsen we langs de kerkjes 
vanZuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van 
Monnickendam. 

De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk 
heel uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs 
de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. U geniet van 
de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende 
energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. Beide routes 
zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken – tussen 

de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed mogelijk om van kerk 
tot kerk te fietsen. Een passe-partout met routekaartje voor een heel 
weekend kost € 7,50. Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere 
deelnemende kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel 
NIMO in Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 

 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Nely van Leijen, oud 84 jaar, w.v. Ricus Koster 
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