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AGENDA 
Iedere donderdag van 14-16 huiswerkklas inburgeraars 
26apr OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
27apr Koningsdag Kerkplein en Havenrak 
2mei Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
3mei OUD PAPIER SOOS noordzijde 
4mei Dodenherdenking 19.30 Broekerkerk 
9mei OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
15mei lezing Enneagram in De Draai 33 
17mei OUD PAPIER SOOS noordzijde 
26mei OUD PAPIER Havenrakkers 
26mei Cinema Neeltje in Broekerkerk 
26/27mei Open Ateliers Noord 
6jun Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
16/17jun Kunstroute Broek in Waterland 
2t/m5jul Avondvierdaagse Broek in Waterland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers, wil u iets leuks or-
ganiseren 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 beschikbaar-
heid en de bescheiden tarieven zien. www.draai33.nl.  
 

Gezellig samen zijn – vrije inloop op  
donderdagochtend 

Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrin-
ken, lekker kletsen of bewegen of spelletjes doen en ook 
breien en haken voor een goed doel, behalve als er lunch is 
van Wonen Plus (elke 2de donderdag v.d. maand, 10 € pp, als 
u niet kunt even bellen tel. 0299-650480) . 
 

Digicafé 
Het Digicafé is open op de donderdagmiddag. Van 14-16 uur 
kunt u terecht met uw digi-apparatuur. Wilt u anderen helpen 
bij het gebruik van mobieltje, tablet of ander digiapparaat, U 
bent van harte welkom. 
 

Activiteiten  
Maandag: Damesbiljart 9.30-11.30, herenbiljart 13-17,  
Gitaarles & Accordeonles 
Dinsdag: Conversatie Duits & Gitaarles 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers) & 
Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluiters) 
Donderdag: Koffieochtend, Digicafé, Pianoles, Evean spreek-
uur en 1x per maand open lunchtafel, huiswerkklas inburge-
raars 14-16 
Vrijdag: bewegen voor ouderen 10-10.45 (olv Jannie de 
Klerk), herenbiljart 13-17 en spelletjesmiddag va 13.30, 1x per 
maand filmhuis 
 

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 
Buurtzorg, de beste zorg thuis. 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleeg-
kundige zorg thuis. Bel: 0610570470,  24/7 direct bereikbaar 
Of mail: monnickendameo@buurtzorgnederland.com 
 

Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland. 
Iedere eerste donderdagavond v.d. maand v.a. 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. 
 
Ivm Hemelvaart op donderdag 10 mei as wordt oud papier 
op woensdag 9 mei opgehaald in Broek Zuid. 

 
NB: De volgende Broekergemeenschap verschijnt donder-
dag 17 mei! 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 11 mei 2018. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Summer ready - 5 KG afvallen - bikinifit – krachtiger 
Uitdagende trainingen waarbij de focus ligt op persoonlijke fit-
heid, kracht, boks en circuit trainingen. Train wanneer het jou 
uit komt. 
Mogelijkheden zijn: 
Small group training of 1op1 
Persoonlijk begeleiding met voeding  
Niels Tessel Personal Training 
Mail voor een GRATIS 1e proefles info@ntesselpt.nl 
LETS GOO!! 

 
SDOB: voetbalkamp 

Deze zomer organiseert SDOB wederom het Het Real Madrid 
Voetbalkamp: een 5-daagse trainingsweek voor jeugdvoetbal-
lers van 7 tot 15 jaar, van elk niveau. 
Real Madrid Voetbalkamp gegevens op een rijtje: 
Ø  Datum: 27.08.2018 - 31.08.2018 / 5-Daags Real Madrid 
Voetbalkamp. 
Ø  Vijf dagen top training door opgeleide Real Madrid 
Ø  incl. Real-tenue van Adidas, bestaande uit: shirt, short en 
sokken. 
Ø  Incl. Real-voetbal, bidon, en diploma 
Ø. 5 dagen een goed verzorgde lunch en gezond eten/drinken 
in de pauzes. 
Ø  Prijs € 229 per kind. 
Aanmelden kan via de website van SDOB.nl of frmclinics.com 
 

Op zaterdag 28 april start het tentoonstellingsseizoen in 
de kerk van Zuiderwoude. 

De eerste tentoonstelling is met werk van Frits Heimans. De 
abstracte en expressionistische schilderijen van beeldend kun-
stenaar Frits Heimans hebben altijd een relatie met (jazz)mu-
ziek, psychologie en de stedelijke omgeving die Nederland zo 
kenmerkt: industrieel, lineair en met veel water. Naast beel-
dend kunstenaar is Frits ook psycholoog en musicus (saxo-
foon). 
Kerk van Zuiderwoude | opening zondag 28 april 2018 | 16:00 
| gratis toegang 
Kerk open op 28/29 april, 5/6 mei, 10/12/13 mei en 19/20/21 
mei 2018, van 12 tot 16 uur  
www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 

 
Exposities in Kerk Broek in Waterland 

Vanaf 1 mei zijn er weer exposities in de kerk van Broek in 
Waterland te bezichtigen.  
Op vernieuwde wandplaten aangebracht door het 
onderhoudsgilde en verlicht door prachtige nieuwe spots 
starten we dit jaar met schilderijen van Philine van der Vegte 
en keramiek van Gerda Roodenburg-Slagter. 
Philine woont in Katwoude en is lid van de Waterlandse 
Kunstkring. Ze volgt een opleiding aan de Wackersacademie 
voor figuratieve kunst. Naast deze figuratieve kunst heeft ze 
zich ook bekwaamd in het schilderen van portretten. Haar 
onderwerpen vindt ze dicht bij huis. 
Het werk van Gerda Roodenburg-Slagter bestaat 
grotendeels uit plakken klei. De handmatig opgebouwde 
objecten zijn geïnspireerd op traditionele schaal- en 
potvormen die meestal in serie ontstaan. Haar werk kenmerkt 
zich door het gebruik van gedekte aardse kleuren. In haar 
meer recente werk lopen de kleuren van helder naar gedekt, 
van glanzend naar dof. Zo ontstaan schilderachtige 
afbeeldingen op de keramische vorm. 

 
Open Ateliers Noord 26 en 27 mei 2018: 

Op 26 en 27 mei 2018 gaan er meer dan 70 kunstenaarsate-
liers in Amsterdam-Noord open. Wat maken die kunstenaars? 
Van keramiek tot beeldhouwwertot tekeningen, van sieraden 
tot autonome installaties, van wandkleden tot olieverfschilde-
rijen. 
Waar zitten zij? 
Verspreid over allerlei schilderachtige en rafelige delen van 
Noord, zoals rond de Nieuwendammerdijk, het werfgebied 
NDSM, de voormalige industriewijk Hamergebied en het sfeer-
volle Waterlandse dorp Durgerdam. 
 

Willem van Bree, Broek in Waterland - Getekend en ge-
schilderd 

Tekst: Betty van Bree, Heleen Levano, Jaap Nieuwenhuis. 
Tweede druk en hernieuwde uitgave van boek: 
Het oeuvre van kunstenaar Willem van Bree (1930-1979). 
 
 

 
 
Een veelzijdig creatief mens die Broek in Waterland in alle 
jaargetijden wist vast te leggen op papier en doek. Hij is gebo-
ren in ’s-Heerenberg (Achterhoek) en kwam eind jaren vijftig 
door de liefde in Broek in Waterland wonen. Hij trouwde met 
Aaltje (Alie) van Ham, kreeg twee kinderen en woonde op 
Roomeinde 2.  
In Broek in Waterland werd hij getroffen door de mooie plek-
ken en de oude, vaak vervallen huizen die hij met veel liefde 
tekende en schilderde. 
Het boek is te koop in de Broeker kerk tijdens 'Kerk Open’  
(waarvan deel bestemd voor restauratiefonds kerk) en bij 
Cees en Imke Pels, Havenrak 31. 
Prijs: € 19,50  
 

Cinema Neeltje 
 Mooie films op verrassende locaties 
Omdat Stichting Neeltje Pater gek is op alle vormen van kunst, 
laten we dit jaar een lang gekoesterde wens uitkomen: film kij-
ken in ons filmdecor-waardige dorp. In een afwisselende Tour 
du Cinema, veranderen de meest dramatische locaties dit jaar 
voor 1 avond in een huiselijke bioscoop waar je kunt genieten 
van een film die je raakt.  
We starten de tour op zaterdagavond 26 mei a.s. in de Broe-
ker Kerk, met de film ‘Waterboys’. Een grappig en ontroerend 
verhaal over misdaadromanschrijver Victor en zijn cello spe-
lende zoon Zack. Op dezelfde dag door hun vrouwen het huis 
uitgezet, moeten de mannen zichzelf en hun relatie opnieuw 
zien uit te vinden tijdens een turbulente reis naar Schotland, 
ter promotie van Victors nieuwste boek. Een film over een va-
der die maar niet volwassen wil worden en zijn zoon die het le-
ven wat minder serieus zou moeten nemen. 
Daar wil je bij zijn! 
Datum:  26 mei 2018 
Plek: Broeker Kerk 
Tijd: van 21.00 tot 23.00 uur. De kerk gaat open om 20.30 en 
er is een pauze. Na de film is de bar nog tot 24.00 uur open.  
Kaarten: à 10,- (incl. 1 consumptie) zijn te bestellen via 
film@neeltjepater.nl  
 
Massages, Voetreflextherapie en Touch 4 Health by Puur 

Ontspanning 
Tijd is niet kostbaar, maar jij wel. Last van vermoeidheid, pijn 
in je lijf, veel aan je hoofd. Boek een massage en kom tot rust. 
Naast massages werken we ook met Voetreflextherapie en 
Touch 4 Health om je lichaam weer in balans te brengen. 
Drukke kinderen terug in balans, vraag naar de mogelijkhe-
den. Desiree 06.53922577 of mail info@puurontspanning.nl in 
Zuiderwoude 
 

Familiehulp Team Broek in Waterland 
Is op zoek naar Huishoudelijke medewerker/invalkracht om 
haar team te versterken. 
Ook studenten zijn welkom mits enige ervaring met oude-
ren/huishoudelijk werk. 
Familiehulp biedt hulp bij o.a bij het huishouden. De zorg 
wordt geleverd door kleine, zelfstandige teams. Familiehulp 
werkt nauw samen met Buurtdiensten en Buurzorg. 
Meer informatie of direct reageren? 
Bel ons teamtelefoon 06 82085151 of 06 29600205 (Joke 
Tump) Of mail je sollicitatie + CV naar: 
broekinwaterland@familiehulp.org 
 

Kunstroute Broek in Waterland 16/17 juni van 11-17 
Broek in Waterland verandert in één grote kunstexpositie! 
Langs een prachtige route door het schilderachtige dorp zal 
het werk van meer dan 25 kunstenaars op meer dan 20 loca-
ties geëxposeerd worden. Huiskamers, ateliers en openbare 
ruimtes worden opengesteld voor het publiek. Schilderijen, 
beelden, foto’s, keramiek, meubels maar ook sieraden zijn te 
bewonderen. In diverse ateliers zal er ook dans en muziek te 
horen en zien zijn. Neem een kijkje achter de schermen en 
raak betrokken bij het creatieve proces. Een belangrijk onder-
deel van de kunstroute is de KINDERKUNSTROUTE: een 
speurtocht voor kinderen met vragen en opdrachten. 
 

Waterlandse Tandartsen 
Wij nemen weer nieuwe patiënten aan!  
Kijk voor meer informatie op de website: www.waterlandse-
tandartsen.nl 
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