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AGENDA 
Iedere donderdag van 15-16.30 huiswerkklas inburgeraars 
va26mei Tentoonstelling Toon Vieijra in kerk Zuiderwoude 
14jun Inloopbijeenkomst onderdoorgang vdValk Volendam 
14jun Broeklab 
14jun OUD PAPIER SOOS noordzijde 
16/17jun Kunstroute Broek in Waterland 
19jun Zon op Waterland De Draai 33 
21jun OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
23jun OUD PAPIER Havenrakkers 
28jun OUD PAPIER SOOS noordzijde 
29jun Open recital in Broeker kerk 
2t/m5jul Avondvierdaagse Broek in Waterland 
8jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
15jul Slow Sunday 
21jul OUD PAPIER Havenrakkers 
4-12aug Broekerfeestweek 
8-12aug Kermis 
31aug SDOB 90 jaar 
 

Verloren 
Rode sleutelportemonnee in de omgeving van SDOB. 
Tel. 0620961048 
 

Rectificatie  
In het vorige nummer stond een verkeerd telefoonnummer bij 
het stukje Start vandaag met je toekomst. Het correcte num-
mer is: 0652345694  Coaching & (HR)advies BureauBa-
bette 
 

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.  
Vrije inloop van 19.00 tot 21.30 uur  
Van der Valk Hotel Volendam 
Meer informatie op www.bereikbaarheidwaterland.nl of 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl  
 

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. 
Laat weten of je komt op broeklab@gmail.com of meld je aan 
op de facebookpagina. 
Ard, Loes, Tjalien, Joost 
 

Moestuinmaatje 
Voor mijn moestuin , ongeveer 100 m2 zoek ik een maatje 
voor onderhoud en opbrengst van de tuin, graag reacties naar  
0630531144 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 tot eind augustus met de  
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 22 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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loten langs de deur. Met de opbrengst organiseert  de Zonne-
bloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beper-
king. Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar 
dagjes uit en activiteiten in de gemeente Waterland.  
 

Kunstroute Broek in Waterland 16/17 juni van 11-17 
Broek in Waterland verandert twee dagen in één grote kunst-
expositie!  

Langs een prachtige route door het schilderachtige dorp zal 

het werk van meer dan 30 kunstenaars op meer dan 25 loca-

ties geëxposeerd worden. Huiskamers, ateliers en openbare 

ruimtes worden opengesteld voor publiek. Schilderijen, sculp-

turen, foto’s, keramiek, meubels en sieraden zijn te bewonde-

ren en geïmproviseerde dans en muziek zal te horen en zien 

zijn. De route is wandelend en fietsend goed te volgen. Te-

vens zullen vanaf het Havenrak boten varen naar 2 locaties.  

In de Broeker kerk is de centrale expositie waar iedere kunste-

naar exposeert met een werk.  

Alle locaties zijn beide dagen geopend van 11 tot 17 uur  

(let op: zondag opent de kerk om 11.30 uur na de dienst).  

Ze zijn herkenbaar aan een grote rode vlag. Entree gratis.  

Routeboekjes zijn verkrijgbaar bij IJscafé Antonio (eilandweg 

5), Restaurant De Witte Swaen ( Dorpsstraat 11), in de Broe-

ker Kerk en bij alle deelnemende kunstenaars.  

Kinderkunstroute  

Ook dit jaar is er voor kinderen weer veel te zien, te maken en 

te beleven. Het speciale kinderrouteboekje met opdrachten en 

vragen ligt ook op de bovengenoemde adressen.  
Meer informatie over bereikbaarheid en deelnemende kunste-
naars op de facebookpagina ‘kunstroute Broek in Waterland’ 
en de website van De Broeker Gemeenschap 

 
Zon op Waterland 

Informatiebijeenkomst op 19 juni in De Draai 33.   
Het coöperatieve zonnestroomproject "Pronken met 
Zon"  aan de Overlekergouw kan eind juli gerealiseerd wor-
den als er zich nog 15 tot 20 deelnemers inschrijven. Informa-
tie op de website www.zonopwaterland.nl  Om in te schrijven, 
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 
U kunt ook komen naar een informatiebijeenkomst op dins-
dagavond 19 juni in De Draai aanvang 20.00 uur.   

 
Open recital in Broeker kerk 

Beste vrienden en bekenden, 
Graag nodig ik jullie uit voor een open recital 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 baritonsolo als mijn open-
bare afscheid van Broek in Waterland en van alle dierbaren uit 
de regio Amsterdam. De liederen zijn deels barok (Pergolesi, 
Händel e.a.) deels eigentijds (Quilter) en deels uit het begin 
van de vorige eeuw (Kurt Weil, Gershwin). De toegang is gra-
tis, vrijwillige bijdragen (voor de kerk!) zijn zeker welkom. 
Ik verheug me erop jullie die avond te mogen begroeten. 
RSVP: jandiek@vanmansvelt.nl 

 
Tentoonstelling Toon Vieijra 

In Perspectief van Toon Vieijra in de kerk van Zuiderwoude. 
 

Pastorietuinconcert van Fanfarecorps Zuiderwoude 
Op zondag 8 juli is het jaarlijkse pastorietuinconcert van Fan-
farecorps Zuiderwoude. Vanaf 11 uur staan de koffie, thee en 
limonade klaar, aanvang is om 11.30 uur. Ook het opleidings-
orkest laat van zich horen. Zittend genieten van ons zomerse 
programma? Neem dan een stoel mee! Bij slecht weer in het 
Dorpshuis van Zuiderwoude. Entree is gratis. 
 

Hoera! SDOB 90 jaar (1928-2018) 
Dit jaar bestaat 90 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden 
met  onze clubleden en trouwe supporters. Houd vrijdagavond 
31 augustus (voor genodigden) en zaterdag 1 september 
(voor leden, familie en vrienden) vrij in de agenda. Tijd voor 
een (sportief) feestje! 

 

 
 

PILATESPILATESPILATESPILATESPILATESPILATES 
De komende weken tot aan de zomervakantie kun je een gra-
tis proefles PILATES volgen. Zodat je na de zomer kunt instro-
men. Of nog in 6 weken strak in die bikini kan! 
Voor mannen en vrouwen, voor 20+ tot en met 70+! Bel snel 
voor die gratis proefles en ervaar hoe fijn deze lessen zijn. We 
werken aan spierversterking, flexibiliteit, lenigheid, een goede 
houding, ontspanning, een platte buik, sterke rugspieren en 
meditatie voor een juiste houding (core) en het ontspannen 
van met name de schouders. Bel naar Carol 0611395952 
 

Voetreflextherapie en ooracupuntuur 
Gewoon in Broek: kom genieten van een heerlijk ontspannen 
voetreflexmassage. Behalve diepe ontspanning, helpt voetre-
flextherapie bij vele kwalen zoals artrose, vermoeidheid, over-
spannenheid, hoofdpijn, stress, spier- en gewrichtsproblemen, 
spijsverteringsklachten, slapeloosheid, opvliegers ed. 
Ooracupunctuur werkt daarbij ook ondersteunend. Voel jezelf 
welkom en gun jezelf de tijd en rust. Je bent het absoluut 
waard! Pied à Terre, 0611395952. 

 
Collecte Prins Berhard Cultuurfonds 

De collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjeractie) 
heeft in Broek in Waterland € 1.148,84 opgebracht. De col-
lecte is gedaan door leden van het Gemengd koor Broek in 
Waterland. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede 
aan het koor. Alle gevers worden hartelijk bedankt. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt regionale activi-
teiten en bijzondere evenementen op cultureel gebied. Mede 
door een bijdrage van het fonds kon het Gemengd koor Broek 
in Waterland vorig jaar een tweetal bijzondere concerten ge-
ven tijdens haar 125-jarig jubileum. Een impressie daarvan 
vindt u op onze website www.broekerkoor.nl 

 
SLOW SUNDAY 

Op zondag 15 juli organiseren Miriam Evers van Slowww en 
Hanna Neys de eerste editie van Slow Sunday, in de 
Tungsten Studio (van 10.00-14.00 uur). Slow Sunday is een 
combinatie van slow/yin yoga met slow food, op een bijzon-
dere locatie en met iedere keer iets bijzonders. Tijdens deze 
eerste editie zal Ilonka van Gog na afloop van Yin-les een 
klankreis verzorgen. Lekker met je ogen dicht op je yogamat 
genieten van de mooiste klanken. Verder naast slow yoga en 
een extra lange yin yoga les (90 min) lekkere koffie en thee, 
smoothies, gezonde hapjes en een uitgebreide zomerlunch. 
Check voor meer info www.slowww.nl/slowsunday. Aanmel-
den (€45 t/m 30 juni, daarna €50) kan via de site of door een 
mailtje te sturen naar miriam@slowww.nl.  

 
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. Nanna exposeerde in binnen- 
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. 
 

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. 
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