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AGENDA 

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 
28aug Zuiderwoude Dorpsfeest en Kerkdienst 
  1sep OUD PAPIER Soos: Zuid 
  1sep DRAAI 33: Koffiedrinken – spelletjes  
  1sep DRAAI 33: Digicafé weer OPEN 
  1sep Juridisch Advies Bureau 
  2sep S.R.V. De Draai: Koersbal 
  2sep DRAAI 33: Filmhuis 
  3sep OUD PAPIER Havenrakkers 
  4sep ATOS 10, 15, 30km en halve marathon door Volgermeer 
  5sep Dorpsraad in Het Broeker Huis om 20.00 uur 
  8sep OUD PAPIER Soos: Noord 
  8sep DRAAI 33 WonenPlus Eettafel 
  8sep DRAAI 33: Digicafé    
  8sep 6 minuten Waterland herhalingscursus BLS/AED 
  9sep SRV De Draai: Sjoelen 
10sep Broekerkerk Monumentendag Orgel Speeldag en Concert 
11sep Raad van Kerken bestaat 25 jaar 
17sep Broeker kerk Inzameling Voedselbank 

 
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 ! 

 
Voetbalvereniging SDOB 

Zijn er nog leden en oud-leden die spullen in hun bezit hebben die 
eigendom zijn van SDOB en niet meer gebruikt worden. Zoals: 
Tenues – scheidsrechterkleding – coachjassen – waterzakken en 
ballen. Graag inleveren op zaterdag in de kantine of bij Jacques Steur, 
De Vennen 4, tel. 020 403 3203. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEESTWEEK 2016 

Het zit er weer op. Een prachtige week waarin de weergoden ons 
redelijk welgezind waren. Zaterdag begon onder een stralende zon en 
de aanwezige kinderen konden zich prima vermaken met de pony’s, 
het brandje blussen en het springkussen. De ouders vonden elkaar op 
het SDOB terras waar zij onder genot van een drankje een zoute 
haring.  Na een wandeling door het dorp presenteerde de 8 
deelnemende teams zich aan het aanwezige publiek. Woensdag werd 
de kermis door de kinderen middels het kermisspel feestelijk geopend. 
Donderdag was qua weer vreselijk waardoor we genoodzaakt waren uit 
te wijken naar iets met een dak. Op de binnenplaats van het 
Broekerhuis lieten de teams zich van hun beste creatieve kant zien 
terwijl in de zaal de beelden, verzorgd door Omroep Pim live te zien 
waren. Tijdens de markt een enkele druppel regen maar verder prima, 
altijd een heerlijke dag waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar 
ontmoeten op het immer gezellige Kerkplein. Een stoet van ruim 200  
dapperen waagden zich aan de beruchte Land over zand tocht met 
Broeker Stijn Wiedemeijer als winnaar, net als vorig jaar en ook nu was  
vooral zijn feestweek team hier erg blij mee. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking op zondag werd de inmiddels ook 
traditionele bananenprijs uitgereikt. Piet van der Snoek, kreeg deze 
vorig jaar van Boudewijn Blakborn, en heeft hem doorgegeven aan 
Sam Zaal met daarbij de opmerking dat Sam hem volgend jaar moet 
doorgeven.  
Acht teams hebben zich de afgelopen week met hart & ziel ingezet en 
de feestweek kleur gegeven.  De winnaar van vorig jaar, Broek in 
Gabberland,  deed dit jaar mee onder een andere naam maar dit 
leverde helaas geen winst op. Deze eer ging naar  
1. Pyjamabroek 64 pt  5. Toppers  56 pt 
2. BMS  61 pt 6. B-Team 55 pt 
3. Tijgers 60 pt 7. Pink Ladies 43 pt 
4. Freddies 57 pt 8. Sjeikerds 40 pt 
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die feestende, 
gezellige, Broekers en hardwerkende vrijwilligers bedanken, die er 
allemaal, met elkaar, voor hebben gezorgd dat we weer een geweldige 
WEEK hebben gehad.  Al vast voor in uw agenda; de feestweek 2017 
start op zaterdag 5augustus tot dan. 

 

VOETPUZZELTOCHT antwoorden 

1. Roomeinde 20; 2.Laan 14; 3. Kerkplein 7; 4. De Erven 16; 5. 
Leeteinde 3; 6. Havenrak 5; 7. Dorpsstraat 8; 8. Roomeinde 29t/m35; 
9. Laan 3 (1); 10. De Erven 4; 11. Kerkplein 9; 12. Leeteinde 1; 13. 
Dorpsstraat 18; 14. Havenrak 9/11; 15. De Erven 34; 16. Havenrak 19; 
17. Roomeinde 13; 18. Dorpsstraat 15; 19. Leeteinde 20/22; 20 De 
Erven 5; 21. Laan 46; 22. Leeteinde 4/6; 23. Kerkplein 5; 24. 
Roomeinde 10. 
27. Boot-schip-schuit; Stier – Koe – Kalf; Fez-hoed-baret; kip-haan-
kuiken.  28. Kruidenierszaak; 29. Kopenhagen – Londen – Stockholm; 
30. Bedelmonnik 
Er waren 6 deelnemers met het zelfde aantal punten, na loting hebben 
Mayke Tensen en Anna Lof gewonnen. Zij ontvingen ieder 5 
kermismunten. 

GLIJ ZO VER JE KUNT 

Er waren 20 deelnemers tussen 6 en 12 jaar. Winaar oudsten Colin 
Pronk en bij de jongsten Sven van Feggelen. 

 

MINIBIEB 

De Minibieb staat weer op Dijkeinde 2 te Zuiderwoude. 
Diverse boeken: romans, kookboeken, tuinboeken, tijdschriften en 
leuke kinderboeken voor alle leeftijden.  
Hartelijk welkom.  
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CATHARINA STICHTING 
Fototentoonstelling  Verlaten Huizen-Zuiderwoude 2012-2015 van 
Toon Vieijra en Paulien Bom van 16 augustus t/m 4 september 

Foto’s van oude huisjes en winkeltjes rondom de duizend jaar oude 
kerk. Veel ervan staan leeg na het vertrek of overlijden van de bejaarde 
bewoners. In afwachting van een nieuwe bewoner en nieuw leven, een 
verbouwing, verpaupering of sloop. Toon Vieijra heeft met de foto’s een 
tijdsbeeld van weleer vastgelegd. Verstilde documenten van lange, 
harde en werkzame levens. Met intieme details zoals een versleten 
paar schoenen, een ouderwetse telefoon, een stoffige bakfiets of een 
lege toonbank. Het boek Verlaten huizen van Paulien Bom en Toon 
Vieijra is in de kerk te koop.  
Kerk van Zuiderwoude dagelijks open van 12.00-15.00 uur. 
 

DORPSFEEST EN KERKDIENST 
Zondag 28 augustus naast het Dorpshuis in Zuiderwoude 

Het thema van het feest is: ‘100 jaar droge voeten’. Dat is natuurlijk ook 
het thema van de dienst. Het wordt een bijzondere dienst: we komen 
bij elkaar op het grasveldje naast het dorpshuis (tenzij het heel nat 
weer is, dan gaan we naar de kerk). Onder de blote hemel gaan we 
genieten van het Weespertrekvaart mannenkoor dat met meer dan 
twintig man sterk zeemansliederen zingt en andere liederen over water. 
De opbrengst voor de collecte is bestemd voor de voedselbank. Brengt 
u naast een financiële bijdrage ook iets mee voor in de kratten (zie 
hieronder)? Na de dienst schuiven we aan bij het GroteDrogeVoeten-
Buffet: de jaarlijkse brunch in het dorpshuis. 

  
MONUMENTENDAG = ORGELDAG IN BROEKERKERK 

Speeldag en Concert in Broeker Kerk op zaterdag 10 september 
In het kader van Monumentenweekend  kunnen amateurorganisten 

zich opgeven om te spelen op het Broeker Orgel. 
Opgave om te spelen bij Ike Rebel ike.rebel@tele2.nl 
Deze speeldag wordt 's middags 14.30 uur afgesloten met een concert 
in deze kerk. Dit concert wordt gegeven door Ike Rebel (organist v.d. 
kerk) m.m.v. een blaaskwintet. Tijdens dit concert klinkt toegankelijke 
muziek voor orgel (o.a. BWV 565), blaaskwintet en vleugel + blazers 
en een solo van hoorn met begeleiding op de vleugel. 
Toegang gratis, maar wel een collecte na afloop van het concert. 

 

RAAD VAN KERKEN 25 JAAR 

Een feestelijke middagviering voor iedereen! 
Op zondag 11 september. a.s. wordt het 25 jarig jubileum van de 
Raad van Kerken gevierd. ’s Middags om 15.00 is er een speciale 

middagviering in de kerk van Broek in Waterland. 
Voorgangers zijn: ds. Martien Pettinga en pastor Henk Bak. 
Voor deze speciale gelegenheid komt het   Byzantijnsmannenkoor 
uit Hoorn de viering opluisteren met liederen uit hun bijzonder 

repertoire. U bent hartelijk uitgenodigd bij deze middagviering 
om 15.00 uur in de Broekerkerk. 
Na afloop is er een korte receptie, waarbij een ieder elkaar kan 
ontmoeten en we gezamenlijk het glas heffen. 
Graag tot ziens, namens de Raad van Kerken, Georgette Guljé, voorz. 
Nel van Vuure, secr. 

 

BROEKLAB: Project Noorderzon. 

Op  dinsdag 30 augustus a.s.  aanvang 20.00 uur,  vindt de 
eerstvolgende bijeenkomst plaats van het zonnestroom project 
“Noorderzon” in  DRAAI 33.  Dit project is interessant voor iedereen die 
zonnepanelen zou willen plaatsen, maar die dat niet op het eigen dak 
kan of wil. Samen met Zon op Nederland zullen de initiatiefnemers, 
Willem de Vries en Johan Lok, een presentatie verzorgen om u op de 
hoogte te brengen van de voortgang van het project. Een eigen 
coöperatie onder de naam “Zon op Waterland “ is in oprichting en de 
webpagina  ZonopWaterland.nl als onderdeel van de website van  Zon 
op Nederland is inmiddels in de lucht gekomen. Daar vindt u een uitleg 
van het initiatief en een aanmeldingsformulier waar u zich als nieuwe 
belangstellende kunt melden.  Wilt u zich verder oriënteren, dan bent u 
van harte welkom op de bijeenkomst in DRAAT 33. 

 

KARMAC BIBLIOTHEEK Gemeente Waterland 

Geniet deze zomer en de rest van het jaar van de mooiste boeken, 
50% korting op uw eerste lidmaatschap en betaal slechts €17,50! 
Kom naar de bieb op Leeteinde 16, achterom, in Broek in Waterland of 
surf naar www.karmacbibliotheek.nl.  

 

FITNESS en PILATES 

Na al het sport kijken deze zomer op TV ,zelf enthousiast geworden of 
zich schuldig voelen? Op Nieuwland 21 zijn er vele mogelijkheden om 
te komen werken aan de conditie en/of core stability en voor alle 
leeftijden vanaf 12 jr. o.a.  aparte jongerengroep op donderdag avond( 
ook alle andere uren zijn open voor jongeren), kort ( 1/2 uur) trainen op 
matten en verder kracht en cardio in uur lessen. 
Trainen in kleine groepen met begeleiding en op eigen niveau, zowel 
overdag als ‘s avonds. 
Kom eens langs en doe een keer mee.Nieuwland 21 . Kijk op 
www.robdebaat.nl of bel 4033389. Rob de Baat, 
Fysiotherapie,Manuele Therapie,Sportrevalidatie en Fitness   

 

.  
 
 
 
 
 
 
 

ONDERDOORGANG 
Nieuwe fase voor plan Onderdoorgang N247 

In mei dit jaar besloot de provincie Noord-Holland om het voorstel van 
de dorpsraad Broek in Waterland met een onderdoorgang voor de 
N247 verder uit te werken. Hiermee wordt de dorpsraadvariant tot 
eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de varianten van de 
stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. Op deze manier kunnen de 
verschillende varianten worden vergeleken. Daarna kan een definitieve 
keuze worden gemaakt voor de N247 binnen Broek in Waterland. De 
Dorpsraad blijft hierbij actief betrokken.  Op 22 juli besprak de 
Dorpsraad met de Provincie de concept tekst van de Offerte Aanvraag 
N247 Broek in Waterland.  
Deze zomer worden 5 ingenieursbureaus uitgenodigd om een offerte in 
te dienen voor het maken van een Schetsontwerp voor de 
onderdoorgang van de N247 door Broek. Doel  is om de 
dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de 
varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.  Voor de 

provincie is het nieuw om burgers om op deze manier direct bij de 
planvorming te betrekken. Zo krijgt de vaak gebruikte term 
‘burgerparticipatie’ een hele nieuwe invulling. Wij als dorpsraad moeten 
helemaal achter de uitwerking van ons eigen plan kunnen staan. Dat 
vraagt van het te selecteren bureau naast technisch inzicht ook  in 
ieder geval goede communicatie. Uitgangspunt is de versie van het 
Dorpsraad-plan, die eind april 2016 is ingediend 
(www.onderdoorgangbroek.nl). 
Het bureau moet aantonen dat ons plan haalbaar en uitvoerbaar is. En 
dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid worden verbeterd. Er 
komen op verzoek van de provincie drie uitwerkingen: 

1. Variant met 50km/h door de onderdoorgang 
2. Variant met 80 km/h door de onderdoorgang 
3. ‘Robuuste’ toekomstvariant met ruimte voor een uitbreiding 

naar 2 x 2 (dus vierbaansweg) of 3 x1 (met spitsstrook) 
Het bureau moet uiteraard rekening houden met het beschermd 
dorpsgezicht, het weidevogelgebied en de ‘groene buffer’ en de 
waterkering bij de Broekermeerdijk. Verder moet het ontwerp ook 
landschappelijk goed inpasbaar zijn. 
Tenslotte moet een goed plan gemaakt worden voor het overleg met 
alle betrokken partijen en instanties, inclusief de Dorpsraad. Er komt 
een overlegstructuur die voor de provincie anders is dan anders. De 
Dorpsraad en de klankbordgroep Broek in Waterland, en ook een – 
nieuwe- klankbordgroep voor de Regio Waterland worden regelmatig 
geïnformeerd. Uiteindelijk moet de Dorpsraad instemmen met het 
Schetsontwerp.  
Planning 

De offertes van de ingenieursbureaus zijn in september binnen. Dan 
wordt een keuze gemaakt en volgt in oktober een informatieavond in 
Broek. De bedoeling is om in maart 2017 het Schetsontwerp af te 
hebben. De dorpsraad zal heel wat tijd gaan besteden aan overleg.  
We zien erop toe dat de omwonenden goed worden geïnformeerd en 
zien er op toe dat het proces transparant en eerlijk verloopt. 
De kosten voor het maken van dit schetsontwerp zijn geheel voor 
rekening van provincie Noord-Holland. Wel zoekt de Dorpsraad nog 
naar mogelijkheden om – mocht dat nodig zijn – een eigen deskundige 
naar het plan te laten kijken.  
Heeft u nu al vragen of suggesties, laat het ons dan weten. Via 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl . 

 
DE 30 VAN AMSTERDAM NOORD 

4 september ATOS 10, 15, 30 km en 21,1 km door Volgermeer 

De atletiek vereniging van Amsterdam Noord, ATOS, viert 4 september 
het 15 jarig jubileum van 'De 30 van Amsterdam Noord'. Het parcours 
van de 10 km, 15 km en 30 km zijn gewijzigd. En helemaal nieuw is 
de introductie van een halve marathon. 

Het parcours van de halve marathon en de 30km lopen dit jaar dwars 
door de Volgermeer.  Deze “polder” is een van de mooiste gebieden 

ten noorden van Amsterdam. De halve marathon heeft hetzelfde 
parcours als de 30 km minus een extra lus van 9km door Zuiderwoude 
en Broek in Waterland. 
U kunt inschrijven op: www.30vanamsterdamnoord.nl. 
De wedstrijd en recreatieloop kenmerken zich met een route door het 
mooie Waterland en Landelijk Noord over lange verharde wegen, de 
prima verzorging en met het vertrek en aankomst vanaf de mooie 
atletiekbaan op sportpark Elzenhagen. Ook dit jaar heeft ATOS weer 
een goed doel uitgekozen en de keuze is gevallen op stichting 
Florakokjes, een initiatief van Esmeralda Jongmans, voor kinderen in 
de leeftijd van 2 t/m 14 jaar uit Floradorp. Tijdens de Florakokjes dag 
leert een groep van 35 kinderen met minimale producten een gezonde 
maaltijd te bereiden. De ’30 van Amsterdam Noord’ wordt mede 
mogelijk gemaakt door: TCS Amsterdam Marathon, Plus SLOOTEN, 
Runnersworld Zaandam en Runnersworld Haarlem.  
Zondag 4 september vanaf 11 uur op de atletiekbaan van AV ATOS of 
later op de dag langs op het parcours. U vindt een tijds-animatie van de 
afstanden op www.30vanamsterdamnoord.nl zodat u als loper of als 
toeschouwer ook precies kunt volgen welke groep, wanneer en waar 
langs komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ronald van 
Kempen (06-37 237 363) of Arie Post            
(06-55 876 312) of via email: organisatie@30vanAmsterdamNoord.nl 
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