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AGENDA 

18t/m24jun Collecte Rode Kruis 
22jun OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 
23 jun Openluchtconcert Zuiderwoude 
24jun OUD PAPIER Havenrakkers 
27jun inloopbijeenkomst onderdoorgang N247 
27t/m30jun Senioren vierdaagse 
29jun OUD PAPIER Soos Noordzijde 
2t/m8jul Collecte De Opkikker 
3t/m6jul Avondvierdaagse 
6jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
6jul Juridisch spreekuur 
8jul Open dag brandweer Broek 
9jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
13jul OUD PAPIER Soos Noordzijde 
20jul OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
22jul OUD PAPIER Havenrakkers 
5augt/m13aug Broeker Feestweek 
9augt/m13aug Kermis 
12aug Markt op het Kerkplein 
28augt/m1sept Voetbalclinic Real Madrid SDOB 
 

Evean wijkverpleging 
Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch een 
afspraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een mail 
aan: vv_monnickendam@evean.nl 
 

Buurtzorg 
06-10570470 monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
Bel vrijblijvend voor een afspraak om u te laten informeren 
over onze diensten. Vandaag bellen, Vandaag zorg. 24/7 di-
rect bereikbaar! 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur. 
Plaats: de Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmel-
den en inlichtingen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), 
b.g.g. 06 22380982 Gratis een eerste deskundig advies door 
beëdigde advocaten. 
 

Problemen op school of thuis in het gezin? 
Bikkelkids werkt samen met jou als ouder om de situatie weer 
onder controle te krijgen, bijvoorbeeld bij: 

- Faalangst 
- Woede 
- Gedragsproblemen 
- Hoogebgaafdheid of 
- Pesten 

Voor ons volledige aanbod kijk op: www.bikkelkids.nl of neem 
contact op via sara@bikkelkids.nl of 0622674102  

 
Gevonden 

Goudkleurige armband. Hij lag op het fietspad in Broek zuid. 
Afhalen bij Jacinta steur 4033202 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Broekerfeestweek 

Beste Broekers, ook dit jaar vieren wij met elkaar de Broeker-
feest week. Deze altijd sprankelende week start op zaterdag 
5 augustus met de traditionele opening met de kinderen op 
het voetbalveld, gevolgd door de presentatie van de (vrienden-
buren-collega) teams, die door hun deelname de feestweek 
extra kleur geven. 
Het volledige programma van de feestweek komt in week 29 
middels het vertrouwde groene boekje in uw brievenbus en is 
uiteraard binnenkort ook op onze site te vinden. 
Voor diegene die met vrienden-collega’s-buren een feest-
weekteam willen vormen: formulieren om je op te geven liggen 
bij Eetwinkel Jesse; schrijf je snel in! 
 
Op zaterdag 12 augustus a.s organiseert de Broeker Ge-
meenschap een markt op het Kerkplein en langs het Ha-
venrak. De markttijden zijn van 10.30 - 16.30 uur. Prijs markt-
kraam: € 40,- kraam met eten en drinken € 60,--. De brieven 
aan de vaste kraamhouders gaan binnenkort de deur uit. An-
deren die ook belangstelling hebben voor een kraam kunnen 
contact opnemen mailen naar anneliesblank@hotmail.com  
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 30 juni 2017.  Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. 
U kunt uw kopij (in arial aangeleverd) sturen naar: redactie@debroekergemeenschap.nl 

Voor de digitale versie: www.debroekergemeenschap.nl 
 

 
 

Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks 
organiseren waarbij er net iets meer ruimte nodig is dan 
thuis beschikbaar, kom naar DRAAI33. Een leuke cursus of 
een feestje het kan allemaal. Op onze website kunt u be-
schikbaarheid en de bescheiden tarieven zien. 
www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffie-
drinken, 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 in de maanden juli en augustus gesloten. 
Vanaf september bent u weer welkom op de donderdag 
van 14:00 uur tot 16:00 uur met uw digi-apparaat . Wilt u 
anderen van dienst zijn, ook dan bent zeker welkom. 
 
Maandag: Dames- en herenbiljart, Gitaarles & Accordeon-
les 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Kleuterdans & Broekerhavenkoor 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean 
spreekur en 1x per maand open lunchtafel. 
Vrijdag: bewegen voor ouderen, herenbiljart en spelletjes-
middag, 1x per maand filmhuis 
 



 
 
Parkeren: In verband met de komende zomervakantie wil de 
Broeker Gemeenschap de bewoners van het Havenrak, 
Dorpsstraat en Kerkplein vragen, indien zij op vakantie zijn, er 
zorg voor te willen dragen dat hun auto op die dag (zaterdag 
12 augustus) niet voor de eigen woning geparkeerd kan zijn. 
Op die dag geldt voor de genoemde straten een parkeerver-
bod. Bij voorbaat dank hiervoor, Stichting De Broeker Ge-
meenschap  
 

Dierenoppas 
Hoi, ik ben Rosalie. Al een paar jaar verzorg ik de dieren in 
Broek als hun baasje op vakantie is. Dat kan ook bij jullie! Ik 
knuffel ze, geef ze te eten/drinken, geef de plantjes water etc. 
En dat alles voor ongeveer 1 euro per dag. Je kunt me appen 
op 06-13565449 om kennis te maken. (Liever niet bellen ivm 
school!) 

 
Kerk open Broek in Waterland 

De kerk van Broek in Waterland is de hele zomer open: 
zondag en maandag van 13.00 tot 16.00 uur en 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens de openingstijden kunt u het prachtige gebouw bezich-
tigen en een kijkje nemen op de boekentafel. Hier vindt u ro-
mans en informatieve boeken, bijzondere tweedehands boe-
ken en boeken over Broek en directe omgeving. Daarnaast 
LP's en kaarten. 
De verkoop van boeken en het bezoek aan de kerk zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor het onderhoud en de instand-
houding van dit gebouw. U bent van harte welkom voor een 
bezoekje en wellicht een kopje koffie. 
 

Bert Verhoeff en Piep van Sante exposeren in de kerk 
Vanaf 9 juni tot 16 juli zijn in de kerk van Broek in Waterland 
twee nieuwe exposities ingericht. Een met foto`s van Bert 
Verhoeff, gerenommeerd fotograaf en oud inwoner van Broek 
in Waterland. Hij exposeert met foto´s uit zijn boek `Het Won-
der van Waterland`. 
De ander met werk van Piep van Sante, kunstenares uit de 
Beemster. Zij schildert en maakt digitaal werk dat gedrukt is 
op diverse materialen als  plexiglas en aluminiumplaat.  
 

Expositie Amsterdamse straatbeelden 
georganiseerd door de CatharinaStichting in de kerk te Zuider-
woude. Deze expositie loopt de laatste drie weekenden in juni. 
Patricia Spoelder is Amsterdams beeldend kunstenaar. Voor 
de serie Cityscapes schilderde ze Amsterdamse straatbeel-
den, met een voorkeur voor industriële landschappen. 
 

Rode Kruis collecte 2017 
De Rode Kruis Week is van 18 tot en met 24 juni 2017. Dan 
gaan duizenden enthousiaste vrijwilligers, ook in Broek in Wa-
terland,  langs de deuren om geld op te halen voor het Rode 
Kruis.  We hopen op een mooie opbrengst van onze collecte. 
Mogen we op uw gift rekenen?    Zie: http://www.rode-
kruis.nl/campagnes/rode-kruis-week 
 

Senioren (rolstoel) vierdaagse 
Dit jaar wordt de vierdaagse gehouden van 27 t/m 30 juni 
27 juni in Ilpendam; 28 juni op Marken; 29 juni in Broek in Wa-
terland; 30 juni in Monnickendam 
De vertrektijd is steeds 14.00 uur.  
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
3,4,5,6 juli (maandag t/m donderdag) is er in Broek weer 
avondvierdaagse. Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tus-
sen 17.45 en 18.00 uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 8 juli is een inhaaldag. 
 

Real Madrid Voetbal Clinic 
SDOB is er in geslaagd om in de laatste week van de zomer-
vakantie,  28 augustus t/m 1 september 2017, een Real Ma-
drid Voetbalkamp te gast hebben bij SDOB! Het Real Madrid  
Voetbalkamp is een 5-daagse trainingsweek voor jeugdspe-
lers (jongens en meisjes) van 7 t/m 14 jaar van elk niveau, on- 
der leiding van UEFA gecertificeerde trainers. Zij hebben met 
succes de opleiding van Real Madrid doorlopen. 
Aanmelden kan nog via internet: https://frmclinics.nl/ 
Kosten: 229 Euro per kind incl. bal, tenue, training, elke dag 
lunch, bidon.   
Wees er snel bij, want er is beperkt plaats! Je leest er alles 
over op www.frmclnics.nl. 
 

 
 

Collecte epilepsiebestrijding 
De collecte van het epilepsiefonds heeft in Broek € 952,99 en 
in Zuiderwoude € 283,02 opgebracht. Een ieder wordt hartelij-
bedankt voor zijn inzet. De opbrengst is bestemt voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting, aangepaste vakantie voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp. Hartelijke groet 
Hilda huiberts 

 
Zon op Waterland start vierde postcoderoos project 

Het derde project van Zon op Waterland “Zuiderzon” in Zuider-
woude is volgeboekt en de installatie zal binnenkort plaatsvin-
den.  Voor een volgend project is de familie Pronk aan de 
Overlekergouw 2 bereid gevonden dakruimte  ter beschikking 
te stellen. De inschrijving is geopend en u kunt zich aanmel-
den via de gebruikerspagina op de website www.zonopwa-
terland.nl  (project “Pronken met Zon”)  Hier vindt u nadere in-
formatie  maar u kunt ook  mailen naar zonopwater-
land@zonopnederland.nl  of contact opnemen met Willem 
de Vries (020 4033064, wdevries.willem@gmail.com ) of Jo-
han Lok (020 4033450,  lokhas@xs4all.nl)  Een aanmelding 
verplicht nog tot niets maar u geeft wel alvast blijk van uw be-
langstelling. 
 

Pastorietuinconcert 
Op 9 juli a.s. geeft het Fanfarecorps Zuiderwoude weer haar 
traditionele Pastorietuinconcert. Ook deze keer hebben we 
weer leuke muziek op het programma zoals wat werken van 
Toto en Jurassic Park, enz. Het opleidingsorkest laat ook nog 
iets van zich horen en samen met het grote orkest spelen zij 
ook nog een aantal stukjes. De tuin is te bereiken via de in-
gang van het huis. Neem uw klapstoel mee en kom gezellig 
naar ons luisteren. 
Mocht het zo zijn dat het weer van dien aard is dat wij niet bui-
ten kunnen optreden dan mogen wij in het Dorpshuis Dorpsstr. 
39 te Zuiderwoude. Aanvang 11.30 uur. Entree gratis 
Locatie Pastorietuin te Zuiderwoude. De koffie staat klaar. 
Er staat een melkbus bij de uitgang voor een e.v.t. bijdrage. 
 

Openluchtconcert: Zomeravond op 't Kerk Ae 
Gratis openluchtconcert in Zuiderwoude met vrolijke zigeuner- 
en jazzmuziek van de Klezmajors. De band speelt op een drij-
vend podium op het Kerk Ae. Bezoekers wordt aangeraden 
om met een bootje te komen of op de fiets. Vrijdag 23 juni 
van 18.00 tot 21.00 uur. CatharinaStichting | Cultuur in en 
om Zuiderwoude | www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

Open dag brandweer Broek in Waterland	
Op 8 juli openen wij de deuren van de nieuwe brandweerka-
zerne, zodat iedereen een kijkje kan komen nemen in ons 
nieuwe onderkomen.	Tussen 11:00 en 16:00 zijn er diverse 
demonstraties en activiteiten, kijk op onze facebook pagina 
voor meer informatie.	
 

Inloopbijeenkomst onderdoorgang 
De Dorpsraad Broek in Waterland en de provincie Noord-Hol-
land organiseren op dinsdag 27 juni een inloopbijeenkomst 
over de mogelijkheden van de (onder)doorgang in Broek in 
Waterland (N247).  
U kunt zich laten informeren over de verschillende varianten 
van de (onder)doorgang door Broek in Waterland. De invulling 
van een dorpsplein. En de dilemma’s die zich nu aandienen tij-
dens het ontwerpen van de varianten voor de onderdoorgang: 

-       bereikbaarheid van het ov 
-       mogelijke versmalling Broekervaart 
-       bereikbaarheid Parallelweg (noord) 
-       bereikbaarheid nieuwbouw trambaan 

Uiteraard kunt u uw wensen en aandachtspunten voor het ont-
werp met de dorpsraad en de provincie Noord-Holland delen. 
Datum en locatie: dinsdag 27 juni 2017. Vrije inloop van 
19.00 tot 21.30 uur. Van der Valk Hotel Volendam, Wagen-
weg 1, 1145 PW Katwoude 
Kijk voor meer informatie op www.bereikbaarheidwater-
land.nl of www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 
  
 

Geen dorpsraadvergadering 
De DR-vergadering op 5 juli gaat niet door ivm vakantie van 
de diverse leden en de vele vergaderingen, die er zijn ihkv de 
Onderdoorgang N247. 
 

 
 


