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AGENDA 

 t/m 15jul Broeker Kerk Expositie Klaas Kwadijk 
  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 
18/19jun Waterland – Kerkenland Zuidroute 
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 Noordroute 
27t/m30jun Avondvierdaagse 
30jun OUD PAPIER Soos: Noord 
30jun DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
30jun DRAAI 33: Digicafé van 14.00 – 16.00 uur 
  3jul Waterlandse Poldertocht in het kader van 100 jaar Droge Voeten 
  3jul Zuiderwouder Kerk: Koffieconcert in de Pastorietuin 
  4jult/m26aug Zuiderwouder kerk Open van 12.00 – 15.00 uur 
  7jul OUD PAPIER Soos: Zuid 
  7jul DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
  7jul DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
  7jul Juridisch Advies Bureau in de Kosterij 
11jul Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
14jul OUD PAPIER Soos: Noord 
14jul DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
14jul DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
18t/m22jul Vakantiebijbelweek 
21jul OUD PAPIER Soos: Zuid 
21jul DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
21jul DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
28jul OUD PAPIER Soos: Noord 
28jul DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
28jul DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
4aug OUD PAPIER Soos: Zuid 
6t/m14aug BROEKER FEESTWEEK 
13aug Broeker Markt 

 
VERSCHIJNINGSDATA 

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

  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 7 juli 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEESTWEEK 2016 

Beste Broekers, 
Zeer binnenkort zal de Broekerfeestweek weer losbarsten. Van 
zaterdag 6 t/m zondag 14 augustus maken wij er weer een ouderwets 
gezellige week van met elkaar. Eind juli zal het befaamde groene 
programmaboekje op uw deurmat vallen waarin u het programma van 
dag tot dag kunt volgen. Traditiegetrouw wordt de feestweek kleur 
gegeven door de, naar wij hopen, vele vrienden, familie, 
kennissenteams die zij aan zij strijden voor de eer 'Feestweekteam 
van 2016' te worden. Inschrijfformulieren voor deelname hieraan zijn 

op te halen bij Eetwinkel Jesse. 
Op zaterdag 13 augustus 2016 zal de BROEKERMARKT 

plaatsvinden. Indien u een kraam wilt huren kunt u dit aangeven via 
broekermarkt@ziggo.nl of telefonisch bij Annelies Blank: 

 op 06 52 414 699. Kosten zijn € 60 indien u eten/drinken wilt verkopen 
en € 40 voor alle overige verkoopwaar. 

 

EXPOSITIES in de BROEKER KERK 
HET VEE van Klaas Kwadijk 

Van zondag 5 juni t/m 15 juli exposeert de Purmerender Klaas 

Kwadijk met tekeningen en enkele schilderijen. Tekenen deed Klaas 
steeds; sommige perioden vaak, soms wat minder. De laatste twee 
jaar, na zijn pensionering - waardoor hij meer tijd ervoor kreeg en 
tegelijk begreep dat je op moet schieten wil het nog iets worden - weer 
meer. Vooral vee tekent hij de laatste periode. Buiten en in de stal, 
daartoe ook aangezet door wat hij van veeschilder Ruud Spil ziet. 
Tekenen, meest met houtskool en krijt, schilderen met acryl.  

 

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,-. 

De afbeeldingen zijn gewisseld, deze liggen er tot 4 juli 
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 

 

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. 
Expositie: zaterdag en zondag 11 en 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.  
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WATERLAND - KERKENLAND 

Voor het eenentwintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland 
en Landelijk Amsterdam-Noord  Waterland- 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 van 
Zuiderwoude, 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. 

 
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!!!!!!!! 

 
WATERLANDSE POLDERTOCHT 

met koek en zopie en stempelposten 
De wandeling staat in het teken van 100 jaar droge voeten. 

Op zondag 3 juli organiseren de ijsclubs van Broek in Waterland en 

Zuiderwoude i.s.m. de Agrarische Natuur Vereniging, WaterKustLand 
en Laag Holland  een wandeltocht van 5,10 of 18 km .  
Het is een wandeltocht  dwars door het weiland en op enkele plaatsen 
wordt u met een boot over gezet. Informatie over de route krijgt u bij 
inschrijven. Bij de verschillende  koek en zopies stempelt u voor een 
volle stempelkaart.  
Start tussen  09.30 uur tot 11 uur in de Broeker Kerk.  
De finish is ook in de Broeker kerk  met een hapje en een drankje. 
In de kerk is een Watersnood tentoonstelling van de Historische 
Vereniging Oud Broek in Waterland te bezichtigen. 
Deelname is gratis , bij de 18 km moet u wel de overtocht bij Holysloot 
zelf betalen. Info Tjerk Doornenbal 0653637223  

 

KOFFIECONCERT in de PASTORIETUIN TE ZUIDERWOUDE 
Op 3 juli 2016 geeft het Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas 

Geerts haar traditionele Pastorietuin concert. 
Als afsluiting van het seizoen spelen we een aantal mooie en lichte 
muziekstukken om zo de zomervakantie in te gaan. 
Het opleidingsorkest laat ook nog van zich horen . 
Als u of uw kinderen het leuk vind om een instrument te gaan 
bespelen, laat u informeren voor de mogelijkheden die wij u kunnen 
bieden om deze wens in vervulling te laten gaan. 
De kinderen met een instrument van de muzieklessen op school 
kunnen eens komen kijken bij ons opleidingsorkest, zij oefenen op de 
donderdagavond van 19.15 tot 19.45 uur 
Voor ons Pastorietuin concert bent van harte welkom 3/7/2016 om 
11.30 uur in de tuin van de Pastorie in Zuiderwoude. 
Bij slecht weer in het dorpshuis te Zuiderwoude. 
De koffie staat klaar. ( neem een klapstoel mee) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHITECTUUR & WONEN IN BROEK IN WATERLAND 

Tien jaar geleden verscheen het standaardwerk “Architectuur & Wonen 
in Broek in Waterland”, met foto’s van de Broekse fotograaf Olaf Klijn 
en tekst van Anne M.C. van Wijngaarden. Na een totale verkoop eerste 
en tweede druk van 4.000 exemplaren is het boek al enige tijd 
uitverkocht.   
Inmiddels is een luxe, groot formaat digitale versie verschenen onder 
de titel “10 Dutch 17th century wooden homes in Broek in Waterland”. 
Op de nieuwe website www.olafklijn.nl bevindt zich een link naar het 
boek dat in zijn geheel op internet is te bekijken en te bestellen. 
Tevens toont de website zijn collectie Waterlandschappen alsmede 
een overzicht van de foto’s die Klijn de afgelopen 45 heeft gemaakt in 
onder meer Nederland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Portugal, Spanje, 
Amerika, Nieuw-Zeeland, Hong Kong en Cuba. Van Frank Zappa tot de 
bouw van het World Trade Centre in New York (1970) tot Club 
Fantasio in Amsterdam (1968) en van een Cubaanse valkenier (2012) 
tot het trappenhuis van de Abdij in Egmond (2000). Diegenen die zich 
willen laten inspireren door onderscheidende fotografie zijn van harte 
welkom op www.olafklijn.nl.  

 

 
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. 
De maanden juli en augustus is het gesloten 

 

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 

 

DIVERSEN 

Heeft u een huishoudelijke hulp nodig voor een keer of vaker. Bel 
gerust Valentina 0685 450 539. In de vorige BG was een onjuist 
telefoonnummer vermeld. 

 

gevonden : 
komen aandrijven in water achter de Hellingweg : polyester kano, 1-
zits, kleur blauw. Contact: studio@tungsten.nl / 06 53 615 815 
 

film / foto studio aangeboden : 
Ruimte nodig voor een foto, of film-shoot ?  
Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden van onze 
studio (200 m2 met chroma-keywand) in Broek in Waterland.  
Tevens ruimte (2 x 200 m2) beschikbaar voor workshops, exposities, 
castings etc. Contact: studio@tungsten.nl / 06 53 615 815 

 

OUD PAPIER Havenrakkers 
Op  25 juni 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!! 
 

COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP 

Deze collecte die gehouden is in de weken van 24 t/m 30 april en 8 t/m 
14 mei heeft € 716,59 opgebracht. Hiervoor zijn 8 collectanten op pad 
geweest. Dit geld is bestemd voor kinderen die in Nederland in 
armoede opgroeien. 
 

GEZOCHT: PENNINGMEESTER 

Het bestuur van de Stichting De Broeker Gemeenschap is naarstig op 
zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester, 
Maarten, heeft te kennen gegeven deze functie te moeten neerleggen. 
Wie o wie pakt de kans om met zijn of haar kennis van financiën een 
deelnemer te worden van een van de leukste besturen van Broek in 
Waterland. U kunt contact opnemen met Maarten Lof, 06-34889633. 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Nicolaas Vlug, oud 92 jaar, w.v. T.J. Hatzman 
 

Els van Wiltenburg, oud 88 jaar, w.v. K. Pilkes 
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