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AGENDA 
16mei OUD PAPIER Soos Noordzijde 
17mei Informatieavond brandweer 
18mei OUD PAPIER Havenrakkers 
18mei expositie Mineke van Gelder 
19mei Marcantat in kerk Zuiderwoude 
22mei Intuïtief schilderen 
23mei OUD PAPIER Soos Zuidzijde 
24en25mei Huiskamerfestival 
25en26mei Open Ateliers Noord 
29mei Intuïtief schilderen 
30mei HEMELVAARTSDAG 
4jun Workshop Enneagram 
15jun BROEKPOP Spring Party Kerkplein 
30jun Bridge Huiskamertoernooi 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 5 juni; 3 juli; 4 september; 2 okt; 6 
november en 4 december  2019 
 

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. 
 

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

 
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 
 

De Woensdagwandeling 
Een nieuw initiatief: De Woensdagwandeling. Elke eerste 
woensdag van de maand komen we vanaf 9:30 samen in de 
kerk van Uitdam (Uitdammer dorpsstraat 43). We beginnen 
met koffie en thee. Daarna vieren we om 10:00 uur een korte, 
eenvoudige dienst geïnspireerd vanuit Iona. De wandeling 
duurt ruime een uur. Tijdens de wandeling worden we stil, be-
zinnen we ons op een vraag, en delen we onze inzichten.  Als 
we terugkomen in de kerk, delen we onze zelf meegebrachte 
lunch.  
Welkom in de kerk van Uitdam! Meer informatie bij ds. Char-
lotte Kremer (020 3584615) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 
12 vaste activiteiten p/wk in De Draai 33 plaatsvin-
den???  
Wilt u iets leuks organiseren en u heeft net iets meer 
ruimte nodig dan thuis, dan is De Draai 33 een mogelijk-
heid.  
Op onze website vindt u al deze informatie. U bent van 
harte welkom http://www.draai33.nl  
 

 
                      Informatieavond Brandweer Broek 
Op vrijdagavond 17 mei  a.s. staan de deuren van brandweer-
post Broek in Waterland open voor publiek. Woon je in Broek 
en Waterland? En heb je altijd al een kijkje willen nemen in 
onze vrijwillige brandweerpost? Kom dan vooral langs op 17 
mei.  
Tijdens de avond vertellen we je graag alles over onze post, 
het voertuig, de uitrukken en de trainingen. Ook beantwoor-
den we al je vragen over het vrijwillige brandweervak. 
Aan de slag! 
Maar je kunt die avond natuurlijk ook zelf een brandweerpak 
aantrekken en aan de slag. Ervaar hoe het voelt om met red-
gereedschap een auto te ontmantelen. Of voel hoeveel druk 
er op een straalpijp staat als je een brand aan het blussen 
bent. 
Hoe laat en waar?  
Vanaf 19:45 uur ben je welkom en staat er thee en koffie 
klaar. We beginnen om 20:00 uur. Rond de klok van 22:00 uur 
loopt de avond ten einde en hopen we dat je meer inzicht hebt 
in ons werk.  
We zien je graag op 17 mei in de brandweerpost op de Ei-
landweg 35 in Broek in Waterland! 

 
NFK 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp heeft in Broek in Waterland € 929,22 opge-
bracht. Hiervoor gingen 10 collectanten op pad. Daarvoor har-
telijk dank en vooral dank aan alle gulle gevers. Samen ma-
ken we geluk mogelijk! 
 
Zonnebloemloterij 
De zonnebloemloterij is weer gestart. Vrijwilligers van de Zon-
nebloem Monnickendam & Omstreken 
komen vanaf heden tot eind augustus met loten langs de 
deur. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem 
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Een 
groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes uit 
en activiteiten in de gemeente Waterland. 
Maandag 7 oktober 2019 vindt de trekking plaats. 
Mogen we op u rekenen? 
  
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 24 mei 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 dagen. U 
kunt uw kopij (in lettertype Arial aangeleverd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Optreden in Zuiderwoude | Marcantat 
Het koor Marcantat  staat onder leiding van dirigente Ike Wol-
ters en wordt tijdens het concert op 19 mei begeleid door or-
ganist/pianist Wim Dijkstra. Het programma bestaat uit een 
mix van stijlen met muziek van J.G. Rheinberger, K. Jenkins, 
J. Rutter, G. Fauré, J.S. Bach, F. Mendelssohn  en H. Purcell. 
Waar: Kerk van Zuiderwoude  
Wanneer: Zondag 19 mei 11:30-12:30  
kerk open om 11:00 
Het koor treedt ook op tijdens de dienst van 10:00-11:00. 
Wees welkom!  
Entree: Vrijwillige bijdrage 
http://www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
 

Kom schilderen! 
Op woensdagochtend 22 mei of 29 mei van 9.30 tot 12.00 
uur, gaan we intuïtief schilderen. Doe je 
mee? We starten de ochtend met een meditatie en laat dan je 
innerlijk spreken. Laat je penseel 
over het doek glijden en al je energie de vrije loop. Wil je meer 
weten of je aanmelden 
06-53922577 Desiree of via stylingzonderfratsen@gmail.com. 
Kosten € 50,- incl. materiaal. 
 

Een toppertje gezocht 
Onder het mom: wie niet waagt, wie niet wint.. 
Wij wonen in Broek met een hele leuke hond en zoeken ie-
mand die het te gek leuk lijkt om met de hond te wandelen in 
de middag en ook ons huis een goede opfrisser kan geven. 
Een soort au-pair, hondenlieverd, schoonmaker in EEN! Het 
gaat dus om net dat extraatje en werk voor ca. een dag per 
week of twee keer een dagdeel per week (alles in over-
leg). Zie jij dit zitten bel dan voor meer info met Didi: 06-
41936726. 
 

Workshop Enneagram 
Op dinsdagavond 4 juni 2019. Het Enneagram is een per-
soonlijkheidsmodel dat 9 menstypes onderscheidt. Je 
Enneagramtype is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de 
realiteit kijkt. Ieder mens heeft 1 preferente bril. Na een korte 
introductie over het model worden de 9 types op een interac-
tieve manier behandeld. Aanvang: 19.30 uur (koffie/thee vanaf 
19.00), einde ca 22.00 uur. Locatie: De draai 33 in Broek in 
Waterland. Kosten : 20 Euro (ter plekke contant te vol-
doen). Deelname dmv een email naar: wendeline@de-bou-
ter.nl.  
                                              Pilates 
Wil je over 10 weken strak in die bikini? Of zwembroek? Stap 
dan na de meivakantie in en train mee! Ook in de mannenles 
is er nog plek. 
We trainen in zeer afwisselende lessen de core, maar ook alle 
andere spiergroepen komen aan bod: armen, benen en billen. 
Goed tegen rugpijn en voor een plattere sterke buik. We trai-
nen op kracht, maar ook op souplesse. Pilates verbetert je 
houding èn 
Pilates is goed voor je lichaam en geest. Probeer het gewoon 
en doe die gratis proefles. Bel Carol 0611395952. 
                             

Catharinastichting 
Ieder jaar, van mei tot september, organiseert Cultuur in de 
Kerk - CatharinaStichting Zuiderwoude in samenwerking met 
de kerk een aantal zomertentoonstellingen met werk van ver-
schillende kunstenaars op rij. Vanaf 18 mei exposeert Mineke 
van Gelder met Landschappen en stillevens.  
Kerk Zuiderwoude open: de weekenden van 18/19 mei en 
25/26 mei tussen 12.00-16.00.  
 
Oude Zaanse gravures en nieuwe foto’s in Broeker Kerk 
Originele gravures, vooral uit de Zaanse regio, uit de acht-
tiende en negentiende eeuw. En eigentijdse foto’s van een 
Amsterdamse kunstenaar die werkt vanuit een atelier in Broek 
in Waterland. Ze hangen samen op een (verkoop-)tentoonstel-
ling die van 27 april tot 30 mei wordt gehouden in de kerk in 
Broek in Waterland. 
Gravures van landschappen, stads- en dorpsgezichten zijn al 
eeuwen populair. De tentoonstelling bevat werken van gra-
veurs die twee eeuwen geleden al veel succes hadden met 
hun vaak romantische en lieflijke afbeeldingen. Dit deel van 
de expositie vindt plaats in samenwerking met Galerie Stap-
horsius in Westzaan. 
 
 

 
 
De foto’s van kunstenaar Hanneke van Gent hebben een ge-
heel ander karakter: geen romantische weergave van de wer-
kelijkheid maar een persoonlijk commentaar daarop. Ze trekt 
haar beelden uit de context van de dagelijkse omgeving. Ze 
zegt: 'Ik zoek naar verruiming, verstilling van het moment in 
een fotografisch beeld.' 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk.  
  
Tot en met september is de kerk dagelijks geopend voor be-
zoekers. Koffie, thee en wat lekkers erbij staan klaar! 
Vrijwilligers heten u van harte welkom. Zij vertellen u graag 
meer over hun mooie kerk en bij de boekentafel kunt u twee-
dehands boeken kopen. 
Openingstijden 
zondag en maandag:    13.00 – 16.00 uur 
dinsdag t/m zaterdag:   10.00 – 16.00 uur 
Als er een begrafenis of huwelijk is, kunt u niet in de kerk te-
recht. In de agenda wordt dit aangegeven. 
Pitstop en rustpunt 
Onze sfeervolle kerk vormt het historische hart van Broek in 
Waterland. U bent hier welkom om tijdens uw fiets- of wandel-
tocht te genieten van de rust. Bewonder het unieke beschil-
derde plafond, bekijk de grafsteen van de beroemde Neeltje 
Pater of ga even snuffelen tussen de tweedehands boeken. 
Tips: 
Rondleiding door historisch Broek in Waterland 
Fietsroute door Waterland (pdf) 
Wandelroute rond Broek in Waterland  (pdf) 
Drie wandelroutes startpunt Broek in Waterland 
www.broekerkerk.nl 
 

Spring Party 
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert Broekpop opnieuw de 
jaarlijkse Spring Party in Broek in Waterland. Luid samen met 
alle gezellige Waterlanders de zomer in onder het genot van 
live muziek, DJ’s, veel drankjes en heerlijke hapjes van o.a. 
TwinsKitchen! Van de swingende reggae van Heights Medita-
tion Exciting Reggae tot popcovers van de Monnickendamse 
band Stinkend Vuil en meezingertjes van feestband Jack of All 
Trades: het middag- en avondvullend muziekprogramma biedt 
voor ieder wat wils. Vanaf 16.00 uur barst het Kerkplein uit zijn 
voegen. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie 
op https://www.facebook.com/stichting.broekpop. 
 

Broeker Bridge Huiskamer Toernooi 
Op zondag 30 juni wordt het huiskamertoernooi gehouden. 
Het toernooi is op viertallenbasis. Huiskamer viertallen ont-
vangen langsfietsende viertallen om een serie spellen te spe-
len. 
We starten om ongeveer 11.00 uur en de prijsuitreiking is on-
geveer om 18.00 uur in de voetbalkantine. 
Huiskamer viertallen en fietsviertallen kunnen info inwinnen of 
zich opgeven bij Joke van Ammers of bij Cor Lof. 
 

Stichting Broeker Kerk zoekt bestuursleden 
Onze prachtige kerk heeft veel aandacht nodig. Bestuur en 
vrijwilligers werken hard. We willen het bestuur versterken met 
twee nieuwe leden. Wat we nodig hebben is gezond verstand, 
enthousiasme, daadkracht. Praten en doen. Het is leuk en het 
is belangrijk. Denk aan fondsenwerving. Onderhoud & renova-
tie.  
Wil je er eens over van gedachten wisselen? Zonder dat we je 
meteen vastpinnen natuurlijk. Bel dan met Robert Zaal (06-
51335937), dan bespreken of het iets voor je is. 
 

Slow Sunday 23 juni 
Zondag 23 juni organiseren Miriam Evers van Slowww en 
Hanna Neys voor de derde keer Slow Sunday: een combina-
tie van Slow Yoga met Slow Food, altijd op een bijzondere lo-
catie. Deze editie is wel heel relaxed, want Slow Sunday vindt 
deze keer plaats in de prachtige witte stolpboerderij aan het 
Havenrak 9-11. Deelnemers ontvangen naast de extra lange 
Yin Yogales en alle culinaire verwennerijen (gezonde snack-
jes, smoothies, uitgebreide zomerlunch) van Hanna een stoel-
massage, èn mogen gebruik maken van het zwembad en de 
sauna. Als dat niet ontspannen is? Slow Sunday is 23 juni van 
10.00-14.15 uur. Kaarten kosten €45,- 
Er is een beperkt aantal plekken dus reserveer snel via mi-
riam@slowww.nl of 06-21275585. Meer info op 
www.slowww.nl 
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