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AGENDA 

t/m14aug Catharinastichting expositie Juke Hudig in Z’wouder kerk 
t/m20aug Broeker Kerk: Expostie van Kunst Kijken Volendam en 
   Oud Broek over de Watersnood van 1916 
28jul OUD PAPIER Soos: Noord 
28jul DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
28jul DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
4aug OUD PAPIER Soos: Zuid 
4aug DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
4aug DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
4aug Juridisch Advies Bureau 
6t/m14aug BROEKER FEESTWEEK 
11aug OUD PAPIER Soos: Noord 
11aug DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
11aug DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
12aug S.R.V. De Draai: Kermiskien van St.D.O.B 
13aug Broeker Markt 
16augt/m4sep  Expositie Verlaten huizen - Zuiderwoude 
18aug OUD PAPIER Soos: Zuid 
18aug DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
18augl DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
18aug 6 minuten Waterland herhalingscursus BLS/AED 
22t/m26aug Kinderkunstlab vakantieweek 
25aug OUD PAPIER Soos: Noord 
25aug DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
25aug DRAAI 33: Digicafé GESLOTEN 
25aug 6 minuten Waterland Nieuwe cursus BLS/AED 
  1sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
  1sep Juridisch Advies Bureau 
  2sep S.R.V. De Draai: Koersbal 
  3sep OUD PAPIER Havenrakkers 
  8sep 6 minuten Waterland herhalingscursus BLS/AED 

 
VERSCHIJNINGSDATA 

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

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 4 augustus 

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 
 

BUURTZORG 
De beste verpleging en verzorging bij u thuis 

06-10570470 

monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren over onze 
diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 direct bereikbaar! 
 

 
Toch plan voor  SUPERMARKT IN Broek! 

Laatste nieuws: Zie artikel 14-7-2016 ,Noord Hollands Dagblad ,op 
onze Website.  Laat je stem horen op www.supermarktinbroek.nl ! 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITIE WATERSNOOD 1916 - 2016 

‘100 jaar droge voeten’  aangemeerd in Broek in Waterland 
Kunst Kijken Volendam heeft voor deze expositie in oktober 2015 

als thema voor onze Kunstroute ‘Watersnood 1916 – 2016 ‘100 jaar 
droge voeten’ genomen. Met de opzet om deze werken in 2016 op 
verschillende locaties te exposeren. Vele kunstenaars hebben hieraan 
gehoor gegeven en hun – zeer uiteenlopende – kunstwerken 
aangeleverd. 
Deze reizende expositie ‘1916 – 2016 – ‘100 jaar Droge Voeten’ is in 
januari gestart in de Middenbeemster en is van eind maart tot 10 juli in 
het Edams Museum te zien geweest. 
Sinds 17 juli zijn de kunstwerken te bezichtigen in de Broeker Kerk, 
Kerkplein 13, 1151 AH Broek in Waterland.  
De expositie is onderdeel van de Watersnoodtentoonstelling: de 
Historische Vereniging Oud Broek in Waterland stelt in 3 
wisseltentoonstellingen haar collectie watersnoodansichten uit 1916 in 
A5-formaat ten toon en daarnaast een tijdlijn van krantenartikelen over 
de watersnood van 14 januari tot eind november 1916.  
Samen met de kunstwerken maakt deze tentoonstelling een bezoek 
aan de Broeker Kerk zeker de moeite waard!  
U bent van harte uitgenodigd om deze expositie te bezoeken. De kerk 
is op zondag en maandag open van 13.00 – 16.00 uur, op dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.   
 

"TUINEN" EN "IJSLAND-SCHAPPEN" 
Juke Hudig 

Vanaf 1977 tekent Juke Hudig "tuinen" in pastelkrijt en potlood.  
"Tekenen is het blootleggen van geheimen, die de kosmos in zich 
draagt.  Het geheim van het licht, het geheim van de klankkleur, van de 
beweging, het geheim van de stilte". 
Behalve de "tuin"-pastels, exposeert Juke pastels van haar impressies 
van het landschap in IJsland, waar zij in 2012 naar toe reisde. Het 
oerlandschap en de wijde ruimte, waarin alle elementen samenkomen. 
Van dinsdag 19 juli t/m zondag 14 augustus in de kerk van 
Zuiderwoude. Elke dag van 12:00  – 15:00 uur. 
Juke Hudig is zelf aanwezig op zondag 31 juli en zondag 14 
augustus.  

De kunstenares Juke Hudig 

Zij ontwikkelt haar pasteltechniek onder invloed van de Franse schilder 
Odilon Redon. Zij bewondert zijn thematiek: de aandacht voor het 

onzichtbare achter de tastbare werkelijkheid en de openheid voor vele 
religieuze richtingen. 
"Mijn  moeder  gaf mij de liefde voor de planten mee en leerde mij 
kijken en onderscheid maken tussen zaailingen en het zogenaamde 
onkruid. Mijn vader was meer gericht op de bomen, de doorkijkjes, het 
hemelruim. Hij trok mijn blik uit het detail, de wijdheid van de kosmos 
in. Al tekenend leerde ik het wezen van de bloemen en de bomen 
doorgronden; het innerlijk van het landschap vast te leggen op 
papier.De planten moeten herkenbaar zijn, zonder dat de tekening 
fotografisch wordt. 
De kleuren zetten de vorm in werking. 
Meer dan 30 jaar heb ik letterlijk tussen de planten gezeten. Alle 
stemmingen vertaalde ik in het droge pastelkrijt. 
De samenhang van de vijf elementen heeft mij altijd geïnspireerd. 's 
Zomers buiten in de natuur en 's winters binnen in mijn atelier, mijn 
binnennatuur. 
De bron heeft zich verlegd, verruimd. Het onderzoek is een zoektocht 
geworden van de ziel naar God."  
Op poëtische en meditatieve wijze ontstaan zowel beelden van de 
natuur in haar vele verschijningsvormen, als beelden van sprookjes, 
circus, Boeddha, engelen en Bijbelse verhalen. 
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ZUIDERWOUDER KERK OPEN 

Van 4 juli t/m 26 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag open 
van 12.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers ontvangen u gastvrij.  
Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of 
wandeling. Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een 
tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder onze beroemde streekproducten als jams, sappen en de echte 
hand gebreide sokken. Toeristische informatie ligt er en een breed 
assortiment boeken en fotokaarten. Kom vrijblijvend binnen. 

 
 

KARMAC BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND 

Er is vakantieverkoop van 'oude' tijdschriften. Ze kosten € 0,30 per stuk 
en vier voor € 1,-. Altijd lekker zo in de vakantie. 
De bibliotheek is ook in de zomervakantie op de reguliere tijden 

geopend.  
Woensdag van 15.00 – 18.00 uur 
Zaterdag van 13.00 – 15.00 uur 

Leeteinde 16 (achterom) 
 
 

 
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 

 
6 MINUTEN WATERLAND 

Herhalingscursus AED Burgers. 
De herhalingscursus AED voor Burgers vindt plaats op donderdag 18 
augustus en 8 september om 19.30 uur in de brandweerkazerne te 
Broek in Waterland. De kosten bedragen € 20,00. 
Aanmelden kan via de site:  www.6minutenwaterland.nl of  per mail: 

6minutenwaterland@gmail.com 
Vragen?  Bel met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 
 
Nieuwe BLS/ AED cursus op 25 augustus  in Broek in Waterland 

Meld u nu aan voor een reanimatiecursus bij de Stichting 6 
minutenwaterland en volg elk jaar een herhalingsles.  
U leert hoe u: 
.   een hartstilstand herkent 
.    het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert 
.    moet reanimeren 
.    de AED eruit ziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet  
     gebruiken 
Waarom een reanimatie cursus volgen? 
Elke week worden 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Het 
gebeurt thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. 
De cursusavond BLS/AED vindt plaats op donderdag 25 augustus 
2016 om 19.30 uur in de brandweerkazerne te Broek in Waterland. 

De kosten bedragen € 40,00. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via de site: 
www.6minutenwaterland.nl of per mail: 

6minutenwaterland@gmail.com 
Voor vragen kunt u bellen met Tanja te Boekhorst tel. 0653185923 

 
OPBRENGST COLLECTE RODE KRUIS 

In de week van 20 t/m 25 juni is er in Broek door 11 dorpsgenoten 
gecollecteerd voor het Rode Kruis “Zaanstreek Waterland” . Deze 

collecte heeft 1094,99 euro opgebracht. Het  geld gaat naar regionale 
activiteiten , zoals hulp bij evenementen, EHBO opleidingen, hulp bij 
rampen en het ondersteunen van mensen met lichamelijke of sociale 

beperkingen. Alle gevers en alle collectanten, hartelijk dank. 
Namens de afdeling Zaanstreek Waterland, 

Johan Lok. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSUSSEN OVER JEZELF 

Ook het komend schooljaar staan er weer allerlei leuke en leerzame 
cursussen op het programma voor de kinderen in Broek. Voor de 
allerjongste kinderen (5-8 jaar) start er een cursus Eigenwijz, waarin 

ze spelenderwijs leren waarover ze zoal boos, bang, blij of verdrietig 
zijn. De cursus Rots en Water is er voor kinderen (8-12 jaar) die willen 

leren in hun kracht te staan, om hun zelfvertrouwen te vergroten. Voor 
de oudere kinderen (vanaf 10 jaar) die willen leren meer tot zichzelf te 
komen, is er de cursus Yoga en filosofie.  
 

De cursussen worden verzorgd door Angela de Rie (pedagoog) 
Kijk voor meer informatie op www.worldatyourfeet.nl of bel: 06-
51616234 
 

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 

Heeft u af en toe last van uw rug, zouden uw buikspieren wat strakker 
mogen, voelt u zich steeds stijver worden, wilt u een sterkere core, 
altijd al een keer een pilates les willen proberen? 
Dan is nu uw kans: probeert u een gratis pilates proefles en ontdek of 

dit de manier van trainen is die bij u past. Bel snel naar Carol, 
0611395952 

VOETREFLEXTHERAPIE 

Bent u zwanger, overtijd en wilt u uw bevalling een zetje geven? Wacht 
niet tot u ingeleid wordt, maar beval op een natuurlijke manier! Doe 
mee aan mijn onderzoek en onderga een heerlijke ontspannende 
voetreflexbehandeling. Deze is gratis! 
Bel naar Carol, 0611395952 

HARD CORE PILATES VOOR MANNEN 

Jongens en heren, doen jullie aan voetbal, tennis of een andere sport? 
Maar kan je core wel wat steviger? Wil je betere buik- en rugspieren? 
Of doe je nog helemaal niks aan sport, heb je soms rugpijn of word je 
steeds stijver?  
Je zou het niet denken, maar dan is deze pilates les wellicht iets voor 

jou. Deze les is alleen voor mannen (alle leeftijden), dus geen truttig 
gedoe. De grondlegger van pilates was tenslotte ook een man.  
Hard core! Wil je het uitproberen? Kom dan volgende week woensdag 
13 juli a.s. om 19 uur naar een gratis proefles. 

Bel Carol om je aan te melden, 0611395952.  
 

KINDERKUNSTLAB 

Kinderkunstlab Broek gaat van start in September! Schrijf je nu in! 
Kinderkunstlab Broek is een creatieve broedplaats voor kinderen van 
7-15 jaar. Onder leiding van professionele beeldend kunstenaars (o.a. 
Tessa Posthuma de Boer en Sarah Barkmeijer) ga je maken, kijken, 
fantaseren en experimenteren. Daarbij werk je met veel verschillende 
technieken zoals fotografie, animaties, tekenen, grafiek, video, 
boetseren. 
De lessen zijn het hele jaar door (m.u.v. schoolvakanties) wekelijks op 
woensdag, donderdag en vrijdagmiddag.  
Je wordt ingedeeld in groepen met kinderen van je eigen leeftijd, zodat 
elke groep op eigen niveau werkt.  
Bij voldoende aanmeldingen halen we op verzoek de kinderen uit 
school voor een meerprijs van € 2,50. 
Kinderen kunnen zich per half jaar inschrijven. Later instromen kan 
altijd. 
De kosten bedragen € 20 per les (inclusief drinken, gezonde snacks en 
alle materialen), bij aanvang van elk seizoen te voldoen. 

DE KINDERKUNSTLAB-VAKANTIE-WEEK 

van 22 t/m 26 augustus. 
Een week lang gaan we toveren in het dorp. We zetten het dorp 
ondersteboven, keren het binnenste buiten, we laten zien wat niemand 
ooit gezien heeft, we maken Broek magischer dan het ooit was. Broek 
in Waterland wordt een bijzonder openluchtmuseum! 
We gaan naar buiten en maken elke dag een nieuw project waarbij we 
ons laten inspireren door hedendaagse kunstenaars. 
We sluiten de dag af met een presentatie zodat iedereen kan komen 
zien wat we hebben gemaakt. Je kunt je voor de hele week inschrijven 
maar ook voor één of een paar dagen. 
Kosten € 15,- euro per dag. 
Voor meer informatie: www.kinderkunstlab.nl 
of mail tessa@posthumadeboer.com 

 
TE KOOP 

Op het Leeteinde ligt een boot op je te wachten om te varen in deze 
mooie zomer. Het is een open polyester motorboot, 4 persoons met 
Yamahah buitenboordmotor van oktober 2012. 
Motortype is F6CMH6, 6PK, 4 takt met langstaart. 
De boot heeft een dekzeil van Bootzeil, een slot en een complete 
kussenset. Alles is in zeer goede staat. Interesse ….  

Je kunt contact opnemen  met Ada, 0627057794 
 

BURGERLIJKE STAND 
overleden 

Rie Bakker, oud 83 jaar, w.v. Rens Paassen 
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