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AGENDA 
Iedere donderdag van 15-16.30 huiswerkklas inburgeraars 
va26mei Tentoonstelling Toon Vieijra in kerk Zuiderwoude 
t/m2jun Anjercollecte 
31mei OUD PAPIER SOOS noordzijde 
3jun Frisk Bris, Noors koor in kerk Zuiderwoude 
6jun Vergadering Dorpsraad in Broekerhuis 
7jun OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
9jun SPRING PARTY Broekpop vanaf 16 uur 
14jun Inloopbijeenkomst onderdoorgang vdValk Volendam 
14jun Broeklab 
14jun OUD PAPIER SOOS noordzjde 
16/17jun Kunstroute Broek in Waterland 
23jun OUD PAPIER Havenrakkers 
2t/m5jul Avondvierdaagse Broek in Waterland 
21jul OUD PAPIER Havenrakkers 
4-12aug Broekerfeestweek 
8-12aug Kermis 
31aug SDOB 90 jaar 
 

Gevonden 
(18-05-2018) op het pad van het Havenrak naar de kinderop-
vang/peuterspeelzaal: een buggy van het merk Topmark. De 
buggy is op 13 mei vorig jaar of eerder mee op reis geweest 
naar Porto Santo (Portugal) met TUI Fly. Is dit uw buggy? Bel 
of app: 06-51156067. 
 

Bedankt voor uw steun 
De Dorpsraad Broek in Waterland dankt u voor uw financiële 
steun en voor de vele positieve reacties over ons werk. De 
Dorpsraad is er voor alle Broekers, en is voor de gemeente 
het directe aanspreekpunt. Zij  zet zich in voor een veilig en 
leefbaar dorp, o.m.als het gaat om een onderdoorgang, bouw-
plannen of een nieuwe supermarkt. Als u vragen  heeft, stuur 
ons dan een mail: info@dorpsraadbroekinwaterland.nl.  
U bent ook van harte welkom op onze maandelijkse openbare 
vergadering, de eerste woensdagavond van de maand om 
20.00 uur in het Broekerhuis. (Met uitzondering van de zomer-
maanden juli en augustus). 
Kijk op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 
Bestuur Stichting Dorpsraad Broek in Waterland 
 
Wek uw eigen duurzame energie op, doe mee met ‘Zon op 

Waterland’ 
Het coöperatieve zonnestroomproject "Pronken met Zon"  aan 
de Overlekergouw zal eind juli gerealiseerd kunnen worden. 
Het wordt een groot project volgens de postcoderoosregeling ( 
“regeling verlaagd tarief”)  en er is nog plaats voor zeker vijf-
tien tot twintig deelnemers. Informatie op de website 
www.zonopwaterland.nl  Daar kunt u zich ook inschrijven, 
kies: project "Pronken met Zon. Eén participatie gaat ongeveer 
310 euro kosten en u verdient uw inleg in 7 tot 8 jaar terug 
d.m.v. belastingteruggave en inkomsten via stroomverkoop. 
Het project duurt tenminste vijftien jaar. Wilt u meer informatie 
dan kunt u bellen met Johan Lok ( 0648633415/ 0204033450) 
of Willem de Vries (  0653-160229/020-4033064) of mailen 
naar zonopwaterland@zonopnederland.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: De tijden van de huiswerkklas zijn gewijzigd:  
Nu iedere donderdag van 15 tot 16.30 uur.  
Willen nieuwe geïnteresseerden eerst even contact opnemen 
via info@draai 33 
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. 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland. Aanmelden/inlichtin-
gen 020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 
0622380982 Gratis een eerste deskundig advies door be-
edigde advocaten. 
 

Zonnebloem 
De zonnebloemloterij is weer gestart. Maandag 8 oktober 
2018 vindt de trekking plaats. Vrijwilligers van de Zonnebloem 
Monnickendam & Omstreken komen vanaf heden tot eind au- 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 8 juni 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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gustus met de loten langs de deur. Met de opbrengst organi-
seert  de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een licha-
melijke beperking. De vereniging streeft ernaar dat iedereen 
zonder extra zorgen kan deelnemen aan de maatschappij.  
Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dag-
jes uit en activiteiten in de gemeente Waterland. 
Mogen we op u rekenen? 

 
Tentoonstelling Toon Vieijra 

Zaterdag 26 mei start de tentoonstelling In Perspectief van 
Toon Vieijra in de kerk van Zuiderwoude 
 

Noors Koor Frisk Bris 
Zondag 3 juni is er een optreden van het Noorse Koor Frisk 
Bris in de kerk van Zuiderwoude 
 

Hoera! SDOB 90 jaar (1928-2018) 
Dit jaar bereikt onze voetbalvereniging een mijlpaal: SDOB be-
staat 90 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden, maar niet  
zonder de aanwezigheid van onze clubleden en trouwe sup-
porters. Houd daarom vrijdagavond 31 augustus ( voor geno-
digden) en zaterdag 1 september (voor leden, familie en vrien-
den) vrij in de agenda. Tijd voor een (sportief) feestje! 

 
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: 
Datum: 27.08. - 31.08. / 5-Daags Real Madrid Voetbalkamp 
Vijf dagen top training door opgeleide Real Madrid 
Incl. Real-tenue van Adidas: shirt, short en sokken. 
Incl. Real-voetbal, bidon, en diploma 
5 dagen lunch en gezond eten/drinken in de pauzes 
Prijs € 229 per kind. 
Aanmelden via de website van SDOB.nl of frmclinics.com 
 

Kunst in de Broeker kerk 
Kunstliefhebbers kunnen vanaf 1 juni in de kerk terecht voor 
twee nieuwe exposities. Gedurende de maand juni is er werk 
te zien van twee kunstenaars. 
Nanna (Tim) de Klerk 
Met eindeloos geduld en verfijnde penseelvoering schildert 
onze dorpsgenoot Nanna de Klerk haar onderwerpen in door-
schijnende glacerende lagen. Hierdoor krijgt de schildering 
een emaille-achtig oppervlak met een zijdezachte uitstraling 
en door de vele opgebrachte lagen lijken de kleuren vanuit de 
diepte naar het oppervlak te komen. Nanna exposeerde in bin-
nen- en buitenland. 
Vera Schoone 
Het werk van Vera Schoone bestaat uit grafiek, schilderijen en 
objecten en vormt de neerslag van haar voortdurende zoek-
tocht naar het verleden. Structuren, ouderdom en verval inspi-
reren haar. Ook kunst uit de prehistorie, Afrikaanse kunst, fos-
sielen, tekens en symbolen spelen een belangrijke rol. Het ge-
bruik van oude materialen geeft de objecten van Vera een 
doorleefde uitstraling. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zon-
dag 12.00 - 16.00 uur. 
Meer informatie: www.kerkbroek.nl/agenda. 
 

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. 

 
Open recital in Broeker kerk 

Beste vrienden en bekenden, 
Graag nodig ik jullie uit om een open recital te horen van 16 
liederen die ik ga zingen met aan de vleugel pianist Peter van 
de Kamp in de Broeker Kerk, op 29 juni, van 20.30 tot ca 
21.30 met na afloop een glaasje wijn of sap. 
 
 

 
 
Dat recital is zowel mijn debuut als bariton solo als mijn open-
bare afscheid van Broek in Waterland van alle dierbaren uit de 
gehele regio Amsterdam. De liederen die ik ga zingen zijn 
deels barok (Pergolesi, Händel e.a.) deels eigentijds (Quilter) 
en deels uit het begin van de vorige eeuw (Kurt Weil, ershwin). 
Na afloop kunnen we bij ondergaand zonlicht nog wat napra-
ten. De toegang is gratis, vrijwillige bijdragen (voor de kerk!) 
zijn zeker welkom. 
Ik verheug me erop jullie die avond te mogen begroeten. 
RSVP: jandiek@vanmansvelt.nl 
 

Broekerfeestfeek 
Beste Broekers, de Broekerfeestweek is weer aanstaande en 
zal dit jaar plaatsvinden van 4 t/m 12 augustus. Zoals ieder 
jaar is het succes van deze week vooral te danken aan de 
deelname van de kleurrijke en dynamische feestweek teams. 
Heb je al jaren meegedaan? Dan weet je hoe het werkt. Maar 
ook nieuwe teams zijn meer dan welkom. Het inschrijfformulier 
is vanaf 17 mei op te halen bij Eetwinkel Jesse of te downloa-
den vanaf de site van de BGM. 
 

Start vandaag met je toekomst! 
Coaching & (HR) advies BureauBabette  
Vanuit mijn 17 jaar ervaring als HR professional, coach en trai-
ner, weet ik hoe belangrijk het is dat je werk goed bij je past. 
Helaas is dat niet altijd het geval. Ik spreek veel mensen die 
ergens zijn ingerold en niet genoeg bezig zijn geweest met 
hun ambities en wensen. Sommigen branden zelfs op, met 
alle gevolgen van dien. Hoe fijn zou het zijn wanneer deze 
mensen weer in contact kunnen staan hun vaardigheden, ta-
lenten en ambities en daar naar handelen? Ik ben zowel erva-
ren als deskundig, in het coachen van: uitstellers, pleasers, 
twijfelaars, carrièrezoekers en perfectionisten. Samen gaan 
we de ontdekkingsreis aan, om te zorgen dat je de regie weer 
terug krijgt op professioneel en persoonlijk vlak. Nieuwsgierig? 
www.bureaubabette.nl / coaching@bureaubabette.nl/ 06-
52345695 
 

Donderdag 14 juni inloopbijeenkomst over de (on-
der)doorgang Broek in Waterland (N247) 

De provincie Noord-Holland organiseert i.s.m. Dorpsraad 
Broek in Waterland donderdagavond 14 juni een afsluitende 
inloopbijeenkomst over de studie naar een onderdoorgang in 
de N247 in Broek in Waterland. Wij presenteren u de uitkom-
sten van de maatschappelijke kosten-baten-analyse. Doorstro-
ming, tijdwinst, veiligheid en leefbaarheid zijn hier meegeno-
men. 
U kunt zich laten informeren over de 5 verschillende varianten:   
- Bovengrondse doorgang: 2 x 1 rijstrook met ovotondes, 

maximum snelheid 50 km/uur 
- Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, max. 50 km/uur (smal) 
- Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, max. 50 km/uur (breed) 
- Onderdoorgang: 2 x 1 rijstrook, max. 80 km/ uur 
- Onderdoorgang: 2 x 2 of 3 x1 rijstrook, max. 80 km/ uur 
-     3D animaties van de verschillende varianten.  
En u kunt met uw vragen terecht bij dorpsraad en provincie.  
donderdag 14 juni 2018 
Vrije inloop van 19.00 tot 21.30 uur  
Van der Valk Hotel Volendam 
Meer informatie op www.bereikbaarheidwaterland.nl of 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl  
Hierna start het politieke besluitvormingsproces op provinciaal 
en gemeentelijk niveau. Dit kan nog ruim een jaar duren.  
 

14 juni Broek Lab 
Een mooier en duurzamer Broek! 
Vind je het leuk om samen het dorp mooier, duurzamer, ge-
zonder en socialer te maken? Heb je misschien al een idee  
waarbij je hulp kunt gebruiken? Dan nodigen we je uit voor de 
zomerbijeenkomst van Broek Lab op 14 juni om 20.30 uur. De 
locatie wordt nog bekend gemaakt op de website 
www.broeklab.nl of op de facebook pagina. 
Broek Lab is de plek waar ideeën rond energie, voeding, ver-
voer, natuur en zorg in Broek worden omarmd door Broekers, 
worden omgezet in acties en waar acties leiden tot resultaten.  
Eerdere resultaten zijn: gezonde voeding bij SDOB, zonnepa-
nelen op boerendaken, de schooltuin, Broeker appelsap en 
het bloemenlint. 
Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of meld je aan 
op de facebookpagina. 
Ard, Loes, Tjalien, Joost 
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