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AGENDA 
13jun OUD PAPIER SOOS Noord 
15jun BROEKPOP Spring Party Kerkplein 
15jun OUD PAPIER Havenrakkers 
16jun Literair Café met Veronica Waleson 
17jun Discussieavond: Gemeentelijke fusie HBH 
20jun OUD PAPIER SOOS Zuid 
20jun BroekLab Belmermeer 
23jun Slow Sunday 
24t/m27jun Avond4daagse 
26jun workshop voeding en sport in de Bolder 
27jun OUD PAPIER SOOS Noord 
29junt/m 31jul Wendy verbeek in kerk Zuiderwoude 
30jun Bridge Huiskamertoernooi 
30un Waterlandse Poldertocht 
4jul OUD PAPIER SOOS Zuid 
11jul OUD PAPIER SOOS Noord 
3t/m11aug Broekerfeestweek 
10aug Broekermarkt 
25aug Golftoernooi Broeks open 2019 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 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/inlichtingen 
020-6625918 (secretariaat Dorpsraad), b.g.g. 0622380982 Gratis 
een eerste deskundig advies door beëdigde advocaten. 
 

Buurtzorg 
Wij informeren u graag over onze persoonlijke- en verpleegkundige 
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 af-
spraak maken op tel.nr 088-3833336 of stuur een mail aan: vv_mon-
nickendam@evean.nl 
 

Spring Party 
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert Broekpop opnieuw de jaarlijkse 
Spring Party in Broek in Waterland. Luid de zomer in onder het genot 
van live muziek, DJ’s, drankjes en heerlijke hapjes! Van de swin-
gende reggae tot popcovers en meezingers: voor ieder wat wils. 
Vanaf 16.00 uur barst het Kerkplein uit zijn voegen. Toegang gratis. 

 
Aan alle hoeken van ons mooie dorp: bedankt! 

Dat was ‘m dan: de 5e editie van het Huiskamerfestival in Broek in 
waterland. En wat voor eentje. De theatrale gezelligheid droop ervan 
af. Spraakmakende voorstellingen en ongekende talenten, grote 
emoties en kleine ontroering, dansmoves en diepe gesprekken. Alles 
is voorbij gekomen het afgelopen weekend en dat was niet mogelijk 
geweest zonder al die vrijwilligers, sponsoren, EHBO-ers, artiesten, 
huiskamereigenaren, Kerkpleinbewoners en niet vergeten al die 
leuke bezoekers. Dus namens Neeltje: bedankt. Bedankt voor weer 
een onvergetelijk weekend. We moeten er nog van bijkomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeentelijke fusie of niet? Uw mening telt!! 

De Gemeenteraad van Waterland gaat eind 2019 beslissen om wel 
of niet te fuseren met 1 of meerdere buurtgemeenten. Om de beste 
beslissing te kunnen nemen wil de Gemeente uw mening hierover 
weten. Wat vindt U belangrijk? Daarom worden in elke kern discus-
sieavonden georganiseerd, waar aan de hand van verschillende stel-
lingen deze belangrijke keuze wordt bediscussieerd. De bijeenkomst 
in Broek is op maandag 17 juni in de Broeker Kerk. Inloop is vanaf 
19.30 en om 19.45 wordt gestart met het programma. 

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

 

 
Stichting Broeker Kerk zoekt bestuursleden 

Onze prachtige kerk heeft veel aandacht nodig. Bestuur en vrijwil-
ligers werken hard. We willen het bestuur versterken met twee 
nieuwe leden. Wat we nodig hebben is gezond verstand, enthousi-
asme, daadkracht. Het is leuk en het is belangrijk. Denk aan fond-
senwerving. Onderhoud & renovatie.  
Wil je er eens over van gedachten wisselen? Zonder dat we je met-
een vastpinnen natuurlijk. Bel dan met Robert Zaal (06-51335937), 
dan bespreken of het iets voor je is. 
 

Bril gevonden 
J.l. Vrijdagmiddag 7 juni ,heb ik op het Dokterspad een bruine kinder-
bril op sterkte gevonden. Het merk is BIG  the Netherlands. Tel. 
0204033138 
 
                 Literair Café met Veronica Waleson 
Veronica presenteert haar nieuwe boek Schrijf je Blij. Ze vertelt over 
wat het opschrijven van je levensverhaal je kan brengen en er komen 
tal van lees- en schrijftips voorbij. 
Veronica is behalve schrijfcoach ook trainer in talent-, team- en lei-
derschapsontwikkeling. Ze verbindt lezen en schrijven aan persoon-
lijke groei. Veronica zal over haar ervaringen als schrijfcoach in ge-
sprek gaan met de aanwezigen. Na de lezing zijn er drankjes en hap-
jes verkrijgbaar en is er een signeersessie. 
Zondag 16 juni in de Broeker Kerk, inloop vanaf 16.00 uur. Aan-
vang 16:30. Toegangsprijs: € 5, kinderen tot 16 jaar gratis. Kaarten 
verkrijgbaar aan de deur (contant!)  
 

Broeklab 
Graag nodigen we je uit voor de 14e bijeenkomst, de zomereditie, 
van Broek Lab op 20 Juni a.s. om 20.30 uur!  
Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met ideeën van Broe-
kers rond energie, voeding, vervoer, natuur en zorg in Broek in Wa-
terland. Dit keer is Broek Lab op Belmermeer 4. We sluiten rond 
22.00 uur af met een borrel. Alle Broekers zijn welkom!  
Graag horen we of je komt, laat het even weten op 
broeklab@gmail.com of meld je aan op de facebookpagina. Tot 20 
Juni!  

 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 21 juni 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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Pilates 
Wilt u de buikspieren wat strakker, een betere houding, wat meer 
ontspanning in de schouders, eindelijk eens af van die pijntjes in de 
rug? Probeer dan nu de gratis proefles!  
Wij bieden een heerlijke afwisselende pilatesles elke week met in-
spanning, kracht, core stability, flexibiliteit, ontspanning, stretch en 
meditatie. 
Bel voor info naar Carol, 0611395952. 

 
Slow Sunday 23 juni 

Zondag 23 juni organiseren Miriam Evers van Slowww en Hanna 
Neys voor de derde keer Slow Sunday: een combinatie van Slow 
Yoga met Slow Food, altijd op een bijzondere locatie. Slow Sunday 
vindt deze keer plaats in de prachtige witte stolpboerderij aan het Ha-
venrak 9-11. Deelnemers ontvangen naast de extra lange Yin Yoga-
les en alle culinaire verwennerijen (gezonde snackjes, smoothies, uit-
gebreide zomerlunch) van Hanna een stoelmassage, èn mogen ge-
bruik maken van het zwembad en de sauna. Slow Sunday is 23 juni 
van 10.00-14.15 uur, kosten €45,- 
Er is een beperkt plaats dus reserveer snel via miriam@slowww.nl of 
06-21275585. Meer info op www.slowww.nl 

                 Avondvierdaagse 5 en 10 km 
Op 24,25,26 en 27 juni(maandag t/m donderdag) is er in Broek voor 
een ieder die van wandelen houdt weer avondvierdaagse. 
Inschrijven kan t/m zaterdag 15 juni in de winkel van Ploeger en bij 
Tatia Englebert, westweer 1, kosten €6,00 

                Waterlandse Poldertocht 30 juni a.s. 
Het start- en finishpunt in Waterland-Oost is op melkveehouderij 
Dobber aan de Gouw 18 in Zuiderwoude. Op zondagochtend 30 juni 
wordt er gestart, starttijden zijn afhankelijk van de te wandelen af-
stand. Deelnemers schrijven zich eerst in en ontvangen een route- 
en stempelkaart. Vooraf inschrijven is niet mogelijk. Bij de finish krij-
gen de wandelaars bij inlevering van de stempelkaart een leuke her-
innering. Kosten zijn €7,50 per deelnemer voor alle afstanden (kin-
deren t/m 12 jaar gratis). Korte route 7,5 KM – starttijd tussen 9:00 
en 13:00 
Middellange route 13 KM – starttijd tussen 9:00 en 13:00  
Lange route 19 KM – starttijd tussen 9:00 en 12:00  

 
Workshop Voeding en Sport 

Woensdag 26 juni geeft diëtist Suzanne Vonk in de Bolder een 
workshop over voeding en sport. In de workshop worden vragen be-
antwoord als: 
Wat is de beste voeding bij duursport en bij krachttraining? Hoe kan 
ik mijn vetpercentage verlagen? Wat kan ik het beste eten na een 
zware training? Hoeveel moet ik drinken voor, tijdens en na een trai-
ning? Is het nodig om supplementen te slikken? 
De kosten zijn €12,50. De workshop is van 20.00 tot 21.00 in de Bol-
der in Monnickendam. Aanmelden kan via suzanne@gezond-
metsuus.nl of via 06-81447986. Kijk voor meer informatie 
op www.gezondmetsuus.nl 

 
Broeker Bridge Huiskamer Toernooi 

Op zondag 30 juni wordt het huiskamertoernooi gehouden. 
Het toernooi is op viertallenbasis. Huiskamer viertallen ontvangen 
langsfietsende viertallen om een serie spellen te spelen. 
We starten om ongeveer 11.00 uur en de prijsuitreiking is ongeveer 
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. 

 
Golftoernooi Broekx open 2019 

Voor de zevende keer wordt op de prachtige golfbaan Waterland 
Amsterdam een unieke, gezellige golfwedstrijd voor Broekers, oud 
Broekers en Waterlanders georganiseerd. Noteer dit sportief gezellig 
hoogtepunt voor de golfer in onze gemeente in uw agenda; 
25 AUGUSTUS 2019 aanvang 11.30 uur prijsuitreiking rond 17.00 
uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Bert Jen-
sen; jensen58@kpnmail.nl Na 15 juni krijgt u de officiële uitnodiging. 
Met vriendelijke groeten, het organisatiecomité; Bert Jensen, Tony 
den Hollander, Nel Mocking en Jan Mens 
                  

                  Massage in Broek in Waterland 
Voor massages in Broek in waterland kunt u terecht bij 
‘MT Sport- en ontspanningsmassages’, Cornelis Roelestraat 34. 
Naast sport- en ontspanningsmassages kunt u ook te-
recht,  hotstone  en cuppingmassages (oa tegen cellulite).  
Nieuw nu ook Deep Tissue massages, (een krachtige massagevorm 
die zich richt op de diepere lagen van spieren en bindweefsels. Ver-
klevingen die de doorstroming blokkeren kunnen  
door deze stevige massage weer in beweging komen. Doordat alle 
handelingen zeer langzaam worden uitgevoerd werkt deze massage 
ook ontspannend (heerlijk bij stijve rug/schouders en stress) 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of moni-
que.tessel@hotmail.com 

       

 
 

Frisse en mysterieuze landschappen in de kerk 
In de Broeker Kerk is van 31 mei tot 11 juli een fraaie dubbelexposi-
tie van twee eigentijdse Noord-Hollandse kunstenaars. De Hoornse 
schilder Peter de Rijcke toont een reeks frisse, kleurrijke, karakteris-
tieke Noord-Hollandse landschappen in acryl en olieverf. De Volen-
damse schilder Thomas de Klerk exposeert een serie mysterieuze 
landschappen waarin bomen en bos de hoofdrol spelen. 
De kerk is alle dagen open: zondag/maandag 13.00-16.00 uur en 
dinsdag/vrijdag 10.00-16.00 uur.  
Kom de schilderijen bekijken (en misschien kopen), de koffie met-
wat-lekkers erbij staat klaar en wie weet, misschien vindt u nog een 
pareltje tussen de tweedehands boeken en platen 

                              Kom ook zingen 
Zingen in een koor maakt je vrolijk en ontspannen, je wordt opgeno-
men in een team, beleeft samen de muziek en hoort hoe de verschil-
lende stemmen samen één geheel vormen. 
Ook zonder ervaring ben welkom je bij het Gemengd Koor Broek in 
Waterland. Onder de enthousiaste leiding van dirigent Joep van der 
Oord zingen we in een ongedwongen sfeer mooie en afwisselende 
muziek: soms klassiek, soms wat lichter.  
Kom eens naar een repetitie, proef de sfeer en zing mee. Tot de va-
kantie kun je het vrijblijvend en gratis uitproberen! De repetities zijn 
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek achter het Broe-
ker Huis.  
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), Loes de Gier 
(020-4033191), Wim Drijver (020-403 1201). Of mail naar zin-
gen@broekerkoor.nl. Website: broekerkoor.nl 

8- weekse MBSR Mindfulness training 
Vanaf dinsdag 17 september start in Het Broeker Huis te Broek in 
Waterland de 8- weekse Mindfulness Based Stress Reduction trai-
ning. In deze training leer je hoe je  bewust kan zijn van het huidige 
moment. In de drukke gehaaste levens van tegenwoordig schiet dat er 
namelijk vaak bij in, met stress, vermoeidheid en andere fysieke en 
mentale klachten als gevolg. Aan de hand van verschillende (medita-
tie)oefeningen leer je de aandacht terug te brengen naar de ervaring 
van dit moment.  
Voor: Iedereen tussen de 30 en 67 jaar die behoefte heeft aan prakti-
sche handvatten om door het leven te navigeren. 
Data: 17 september t/m 19 november 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur  
Kosten: €350,-, incl. werkmap, audiobestanden voor thuisbeoefening 
en ondersteuning via mail tijdens de trainingsperiode. 
Plaats: Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 
Ervaring met meditatie is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: 06-23909299 of mail 
info@evakam.com 
Voorafgaand aan de training maak ik met iedere deelnemer een af-
spraak voor een persoonlijke kennismaking. 
Graag tot ziens! Eva Kam 
 

Broekermarkt op 10 augustus 
Heeft u altijd al eens op onze gezellige markt willen staan tijdens de 
Broeker feestweek? 
Dat kan! stuur een mail naar Broekermarkt@ziggo.nl en wij maken 
een plaats voor u vrij.  
De afmetingen van de kraam zijn 3.00 x 1.20 meter. 
Aan alle enthousiaste Broekers, 
De feestweek is weer in aantocht, velen van jullie zijn al bezig met de 
voorbereidingen om met vrienden/familie een superteam te organise-
ren die deze week weer veel kleur zal geven. Voor anderen zal het 
misschien de eerste keer zijn dat zij met een team meedoen. Het in-
schrijfformulier voor deze week is vanaf nu af te halen bij Eetwinkel 
Jesse of te downloaden van onze site  
www.debroekergemeenschap.nl 
Veel plezier bij de voorbereidingen en tot zaterdag 3 augustus. 
 
Nog participaties beschikbaar bij  Zonnestroomproject Opstan-
dingskerk.  
Vanaf 25 mei jl. is dit nieuwste project van Zon op Waterland in pro-
ductie. Hoewel het project volledig leek te zijn volgeboekt zijn er nu 
bij de start toch nog  60 participaties beschikbaar. U kunt dus nog 
meedoen!! De participatieprijs is vastgesteld op €300,00 per stuk. 
Aanmelden via  de website www.zonopwaterland.nl  met de tab  “ik 
wil mij nu inschrijven” en dan kiezen voor het project “Opstandings-
kerk. Iedereen die woont binnen de postcodes 1141 1145 1151 1153 
1452 1454 1482 kan meedoen!! Op de website vind u alle benodigde 
informatie. Of mail naar: zonopwaterland@zonopnederland.nl  of bel 
naar Willem de Vries ( 0653160229) of Johan Lok  0648633415   
 
Ieder jaar, van mei tot september, organiseert Cultuur in de Kerk - 
CatharinaStichting Zuiderwoude in samenwerking met de kerk een 
aantal zomertentoonstellingen met werk van verschillende kunste-
naars op rij. Vanaf 29 juni exposeert Wendy Veerbeek (1966) woon-
achtig in Hoorn, geboren in de Achterhoek. 
Kerk te Zuiderwoude open: elke dag van 12:00 tot 15:00 van zater-
dag 29 juni t/m woensdag 31 juli. 
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