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AGENDA 
2t/m29jul Kunst in de Broekerkerk 
5jul OUD PAPIER SOOS Zuidzijde 
8jul Pastorietuinconcert Zuiderwoude 
12jul OUD PAPIER SOOS noordzijde 
14jul Broek Bruist & Braadt in het Broekerhuis 
t/m14jul Collecte Stichting Opkikker 
15jul Slow Sunday 
15jul Waterlandse Poldertocht 
19jul OUD PAPIER SOOS zuidzijde 
21jul OUD PAPIER Havenrakkers 
26jul OUD PAPIER SOOS noordzijde 
4-12aug Broekerfeestweek 
8-12aug Kermis 
11aug Broekermarkt 
31aug SDOB 90 jaar 
15sep Inzameling voedselbank 
 

 
Broekermarkt 2018 

Zaterdag 11 augustus 2018 vindt de jaarlijkse markt plaats in 
ons mooie dorp. Hebt u altijd al eens op deze markt willen 
staan? Dat kan, meldt u aan via broekermarkt@ziggo.nl of bel 
naar 06 52 414 699 (Annelies Blank). 

 
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. 
 
 

Broek Bruist & Braadt 
Broek Bruist & Braadt weer op zaterdag 14 juli! 
Eten, drinken en dansen. En heel veel gezelligheid. 
Vijf Broeker koks zorgen weer voor vijf heerlijke gerechtjes. 
Daarbij lekkere wijnen, cocktails, bieren én muziek en een ou-
derwets gezellige Broeker Avond is compleet!! 
Kaarten bij Jesse en in Broekerhuis. 
 

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  
editie zal Ilonka van Gog na afloop van Yin-les een klankreis 
verzorgen. 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), koffie en thee, smoothies, gezonde hap-
jes en een uitgebreide zomerlunch. Check voor meer info 
www.slowww.nl/slowsunday. Aanmelden (€50) kan via de site 
of door een mailtje te sturen naar miriam@slowww.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.  Openlunch is er weer 
vanaf 2e donderdag in september. 

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. 
 

Activiteiten 
Maandag: Damesbiljart 9:30-11:30 uur, Tot aan schoolvakan-
tie Gitaarles en Accordeonles. 
Dinsdag: Tot aan schoolvakantie Gitaarles. 
Woensdag: Yoga 9-10.15 en 20-21.15 (olv Mirjam Evers), 
vanaf 3 oktober Broekerhavenkoor 14-15.30 (olv Ans Sluyters) 
Donderdag: Koffieochtend 10-12, Pianoles, Huiswerkklas in-
burgeraars 15-16.30.( aanmelden via info@draai33.nl) 
Vrijdag: Vanaf augustus Herenbiljart 13-17, Spelletjesmiddag 
13.30-16, vanaf 7 september Bewegen voor ouderen 10-11.45 
(olv Jannie de Klerk)    
 

 
 
 

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. 
 
 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 20 juli 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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Stichting Opkikker 
In de week van 9 t/m 14 juli vindt de collecte voor Stichting 
Opkikker plaats. Dankzij uw steun kan deze stichting gezinnen 
met een langdurig ziek kind laten genieten van een onvergete-
lijke Opkikkerdag.  

 
Waterlandse Poldertocht 

Op 15 juli organiseren de schaatsverenigingen van Broek en 
Zuiderwoude weer de Waterlandse Poldertocht. Er zijn meer-
dere wandelroutes van verschillende afstanden, namelijk 7,5 
KM, 13 KM en 19 KM.  
De wandelroutes komen langs de pittoreske dorpjes van Wa-
terland-Oost, zijn inclusief bootovertochten en voeren over 
weilanden, boerenerven en dijken, die normaal gesproken niet 
toegankelijk zijn voor publiek.  
Het start- en finishpunt in Waterland-Oost is op melkveehou-
derij Dobber aan de Gouw 18 in Zuiderwoude. Op zondagoch-
tend 15 juli kan er gestart worden tussen 9 en 13 uur, afhan-
kelijk van de te wandelen afstand. 

 
Crosstraining! 

Train slim én op maat. Dit is een training waarbij je op zeer ef-
ficiënte wijze naar de vitaalste versie van jezelf toewerkt. 
Kracht en uithoudingsvermogen staan centraal. Vanaf 28 
maart elke woensdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur in de 
gymzaal in Broek in Waterland. Onder begeleiding van Maar-
tje Beets. Kom langs voor een gratis proefles of bel mij voor 
informatie op 06-13498902 

Coachees gezocht 
Voor mijn opleiding tot individueel coach ben ik op zoek naar 
verschillende mensen die gecoacht willen worden.  
Loop je vast, zit je ergens mee of wil je een extra steuntje in 
de rug, dan werk ik graag met jou samen en verkrijgen we 
nieuwe inzichten, maken we plannen concreet en komen we 
bij een volgende stap.  
Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan ontwikkeling, 
een betere balans tussen werk en privé, burn outs en meer.  
Heb je hier behoefte aan? Dan kan je me bereiken via de mail 
op liesharteman@hotmail.com of telefonisch op nummer 
0615076232 (na 20.00uur). 
In verband met mijn opleiding zijn er aan het coachingstraject 
geen kosten verbonden. 

Kunst in de Broeker Kerk 
In de kerk wordt maandelijks een nieuwe expositie ingericht 
met wisselende kunstenaars. Van 2 t/m 29 juli laten Yolanda 
Eveleens en Anneke Tepper hun werk zien. 
Yolanda Eveleens 
Met onverwachte combinaties van nauwkeurig getekende ele-
menten creëert Yolanda Eveleens fascinerende en poëtische 
prenten. Groei, metamorfose en de vier elementen aarde, wa-
ter, lucht en vuur vormen terugkerende thema's en worden ge-
bruikt om een binnenwereld te verbeelden. Ook processen in 
het menselijk lichaam, zoals ademhaling en slaap vormen 
haar inspiratiebron 
Anneke Tepper 
In haar werk zoekt Anneke Tepper naar lijn, licht en ruimte, 
waarbij kleur essentieel is. Voor Anneke heeft kleur alles met 
leven te maken, in welke vorm dan ook. Wat je ziet is niet altijd 
een correcte afspiegeling van de werkelijkheid, ze speelt met 
vorm en geeft haar eigen interpretatie aan de beelden die ze 
voor ogen heeft. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur, zon-
dag 12.00 - 16.00 uur. 

 
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! 

 
                      IQ onderzoek voor kinderen 
Benieuwd naar het IQ van jouw kind? Je hebt zelf wel vaak 
een idee van het niveau van je kind, maar precies weet je het 
niet. Een IQ onderzoek is een prachtige manier om meer over 
je kind te leren. Vooral als je het idee hebt dat je kind onder-
presteert, meer uitdaging nodig heeft of er iets speelt waar je 
je vinger niet op kunt leggen. 
 
 

 
 
BIKKELkids biedt kinderen en ouders op een prettihe manier 
betrouwbaar intelligentieonderzoek aan. Kijk voor meer infor-
matie op:  www.bikkelkids.nl of bel naar 0622674102. 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Op zaterdag 15 september 2018 in de kerk van Broek. 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. (pasta, rijst, 
de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek, douchespullen en tandpasta.). 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op 
rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank 
NL13RABO0120354608. 
De Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 

Kerk Zuiderwoude open 
Tot 27 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag open 
van 12.00 tot 15.00 uur. Een heerlijke plek om even te rusten 
tijdens een fietstocht of wandeling. Voorin de kerk is een klein 
stiltecentrum ingericht met een tekst voor elke dag en de mo-
gelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, handgebreide sokken en an-
der handwerk. De opbrengst is voor het onderhoud van de 
kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische informatie. 
Kom binnen en geniet van wisselende exposities. 
Tot 3 augustus olieverf schilderijen van Frans Buissink. 
Frans Buissink (Alkmaar 1943) is al jong bezig met verf en 
kleur. De laatste twintig jaar legt hij zich toe op landschappen, 
waarbij hij zich laat inspireren door bekende ‘buiten’fotografen 
als Martin Kers en Fred Hazelhoff en door het werk van de 
jonge Mondriaan.  
De laatste jaren abstraheert hij zijn landschappen steeds ver-
der tot gelaagde kleurvlakken, experimenterend met de opaci-
teit van olieverf. 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 
Samen een totempaal maken, in de kerktoren van Monnic-

kendam 
Onder de noemer ‘Summer of arts’ exposeren en werken di-
verse kunstenaars bij toerbeurt in de toren van de grote kerk 
van Monnickendam. U kunt daarbij komen kijken, een handje 
meehelpen of werk kopen. Het evenement duurt tot 1 oktober. 
Van 30 juli tot en met 5 augustus werken keramiste Anneke 
Mulder uit Broek in Waterland en beeldend kunstenaar Asti 
Schuit uit Monnickendam aan een Totempaal. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van klei (keramiek) en hout. Kom kijken of 
help zelf creatief mee! Je bent van harte welkom. De toren is 
open van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Bedankt avondvierdaagse 
Vorige week hebben 220 sportieve lopers en hun begeleiders 
de avondvierdaagse gelopen. Op deze manier willen we ieder-
een bedanken die dat mogelijk heeft gemaakt. Alle mensen 
die zich ingezet hebben als controlepost, ehbo-er, medaille uit-
reiker, schenkers van limonade en ijskoude verrassing op de 
laatste dag. Maar natuurlijk ook alle begeleiders van onze lo-
pers. Ook alle boeren en de woudweeren waar we overpad 
kregen nogmaals bedankt. Samen hebben we gezorgd dat 
220 lopers 4 gezellige wandelingen konden maken. Alle wan-
delaars gefeliciteerd, jullie waren goede en sportieve lopers. 
Aan de tafel van Tatia was het erg druk en hebben niet alle 
kinderen hun diploma gekregen. Heb je geen diploma dan is 
er een grote kans dat hij in de winkel van Ploeger ligt. Haal 
hem dan wel zo snel mogelijk op. Daar liggen ook de boekjes 
van kinderen die hun boekje wel hebben ingeleverd maar niet 
gelopen hebben. 
 Fijne zomer en tot volgend jaar! 
 

Dansend naar je werk 
Een vrolijk boek geschreven door een Broeker: Maximiliaan 
Winkelhuis. 99 manieren om minder te stressen, korter te ver-
gaderen en beter te presenteren.  
Ligt nu bij Jesse, bij Pels en bij Wals-Schokker op de toon-
bank. 
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