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AGENDA 
t/m19aug Cultuur in de Kerk Zuiderwoude 
22aug OUD PAPIER Soos Noord 
25aug Golftoernooi Broeks open 2019 
25aug Koe & Kunst Broeker kerk 
va26aug Nieuwe expositie in Broeker kerk 
29aug OUD PAPIER Soos Zuid 
30aug t/m 1sep Dorpsfeest Zuiderwoude 
4sep Vergadering Dorpsraad 
5sep OUD PAPIER Soos Noord 
8sep de 30 van Amsterdam Noord 
12sep OUD PAPIER Soos Zuid 
14sep Kinderfestival – diverse kerken 
14sep Inzameling voedselbank Broekerkerk 
 

De Dorpsraad 
De Dorpsraad vergadert: 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 
 

Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 
Als je kind geboren is in 2013 – 2014 (of net in 2015), dan 
mag hij of zij meedoen met voetbal!  
Wil je kijken of voetbal ook voor jouw kind een leuke sport is? 
Kom dan naar de vrijblijvende proeftrainingen op vrijdag 30 
augustus of 6 september om 16:00 uur. We spelen op het 
achterste kunstgrasveld. Deze uitnodiging geldt expliciet ook 
voor meisjes! Er zijn al heel veel enthousiaste, voetballende 
meiden bij onze club.  
Meedoen? 
Stuur dan even een bericht aan Robert van Loon (coördinator 
Minipupillen SDOB) robertentessa@yahoo.co.uk en Pieter 
Roozenboom pieter@roozenboom.com.   
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Het wijksteunpunt is er voor alle Broekers! Wist u dat er 12 
vaste activiteiten 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 
welkom http://www.draai33.nl  
 

 
Beheerder Draai33 

In verband met de verhuizing van onze beheerder zoekt het 
Broeker wijksteunpunt Draai33  een nieuwe beheerder. Zou jij 
dat kunnen zijn? De beheerder heeft de volgende taken: de 
agenda van het wijksteunpunt beheren, nieuwe huurders weg-
wijs maken in Draai33, het sleutelbeheer en kleine klusjes uit-
voeren, kortom, je bent de gastheer of gastvrouw van 
Draai33, daarin ondersteund door het bestuur van de Stich-
ting. Je bent ca. 3 uur per week met het wijksteunpunt bezig. 
Deels vanaf locatie en deels vanuit huis. Een vrijwilligersver-
goeding hoort bij de functie. Wie heeft hier zin in? We horen 
graag van je. Namens het bestuur Rini te Boekhorst 06-
22697002 Marieke Maars 06-27552327 

Afsluiting zomerproject met evenement 'Koe & Kunst' 
Op 25 augustus wordt het zomerproject 'Koeien in de Kerk' af-
gesloten met een speciaal, gevarieerd  programma van koei-
enschilder Ruud Spil. Met een lezing, een documentaire en 
natuurlijk muziek. Ruud vertelt over koeienkunst van de 17e 
eeuw tot heden. Denk aan de stier van Paulus Potter, maar 
ook tal van andere schilders lieten zich door de koe inspire-
ren.  Op het programma staat ook de documentaire De Koei-
enschilder van Pelle Koornstra. Wat drijft Ruud Spil? In deze 
ambachtelijke film op Super 8 formaat wordt hij vier seizoenen 
gevolgd op het land en in de stal.  
Er is ook muziek: samen met zijn band The Old Cow Hand 
speelt Ruud old time country music uit het Amerika van de ja-
ren twintig.  
Na afloop van dit gevarieerde programma kunnen de koeien 
weer naar stal! 
Broeker Kerk, aanvang 15.00 uur. Gratis toegang (vrijwillige 
bijdrage). 

 
  Cultuur in de Kerk - CatharinaStichting Zuiderwoude 
Ieder jaar organiseert Cultuur in de Kerk - CatharinaStichting 
Zuiderwoude in samenwerking met de kerk zomertentoonstel-
lingen van verschillende kunstenaars.  
Tot en met 29 augustus staan de foto’s van fotograaf C. Bar-
ton van Flymen centraal. In zijn veelzijdige oeuvre vallen 
vooral de markante portretfoto’s op. De afgelopen decennia 
portretteerde hij honderden volkszangers, topsporters, politici, 
televisiesterren en andere prominenten. De kerk is dagelijks 
open van 12:00 tot 15:00 uur. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 30 augustus 2019. Verschijnt op donderdag 1x per 14 da-
gen. 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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Golftoernooi Broekx open 2019 
Voor de zevende keer wordt op de prachtige golfbaan Water-
land Amsterdam een unieke, gezellige golfwedstrijd voor 
Broekers, oud Broekers en Waterlanders georganiseerd. No-
teer dit sportief gezellig hoogtepunt voor de golfer in onze ge-
meente 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 Jensen; jensen58@kpnmail.nl  
Met vriendelijke groeten, het organisatiecomité; Bert Jensen, 
Tony den Hollander, Nel Mocking en Jan Mens 
 

Werk van Broeker kunstenaars in de kerk 
Vanaf maandag 26 augustus t/m september exposeren twee 
kunstenaars uit ons dorp hun werk: schilder Anja Teunisse en 
fotograaf Peggy Saffrie.  
Peggy Saffrie vertelt verhalen met fotografische beelden, die 
vaak geplaatst zijn in de natuur. Ze maakt veel gebruik van 
symboliek. De Volgermeerpolder is één van haar favoriete 
openluchtstudio's. 
Anja Teunisse leeft een deel van het jaar in de Pyreneeën en 
wordt sterk geïnspireerd door de vormen, lijnen en kleuren, 
licht en ruimte van het berglandschap. Ze schildert met verf of 
natuurlijke pigmenten. 
De Broeker Kerk is een ontmoetingsplek voor iedereen. Be-
halve voor de expositie kun je er ook terecht voor een moment 
van rust, voor de tafel met tweedehands boeken of voor verse 
koffie en thee, patisserie en drankjes. 
Openingstijden van de kerk: zondag/maandag 13.00 tot 16.00 
uur; overige dagen 10.00 tot 16.00 uur. 
 

Dorpsfeest Zuiderwoude 
Op 30 augustus t/m 1 september vindt in Zuiderwoude het 
jaarlijkse dorpsfeest plaats. Dit jaar staat het feest in het teken 
van "Superhelden". We trappen dit jaar af met de kindermid-
dag voor alle kinderen van "De Overhaal". Het traditionele ke-
gelen en katknuppelen staan vervolgens weer op het pro-
gramma, afgesloten met een spetterend optreden van DJ 
Alex. Traditioneel vieren wij ons dorpsfeest op of rondom de 
verjaardag van Koningin Wilhelmina (31 augustus). Daarom 
organiseren wij dit jaar voor het eerst een vrijmarkt op zater-
dag 31 augustus van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens de vrijmarkt 
kunt u genieten van koffie met taart van "Heel Zuiderwoude 
bakt". De zaterdagmiddag staat in het teken van actieve team-
spelen. 's Avonds sluiten we af in een dorpshuis met een 
spetterend feest. Op zondag verzorgt Ds. Charlotte Kremer 
weer een mooie openlucht kerkdienst en sluiten we af met 
een gezamenlijk brunch in het dorpshuis. U bent allen van 
harte welkom. 
                  

Workshop Heel je leven fit 
Zaterdagochtend 31 augustus 10.00 uur en dinsdagavond 
3 september 20.00 uur geeft diëtist Suzanne Vonk in de Bol-
der de workshop Heel je leven fit - Voedingstips voor 60+. In 
de workshop worden vragen beantwoord als: 
Wat is een goede voeding voor 60+? Waarom heb ik meer ei-
witten nodig en in welke voedingsmiddelen zitten veel eiwit-
ten? Heb ik voedingssupplementen nodig? 
De kosten zijn €15. Voor deelnemers aan de fittest voor 60+ 
van zaterdag 27 juli is de workshop gratis. Aanmelden voor 1 
van de 2 dagen kan via suzanne@gezondmetsuus.nl of via 
06-81447986. Kijk voor meer informatie op www.gezond-
metsuus.nl 
Suzanne Vonk, Diëtist en gezondheidswetenschapper 
 

Yoga voor kinderen 
Op 7 september rollen we de yogamatjes weer uit op de Hel-
lingweg 8-10 te Broek. Jullie kinderen zijn dan van harte wel-
kom om yoga te beoefenen, te ontspannen, naar binnen te ke-
ren, diep na te denken, lekker te tekenen, en gezellig een kop 
thee te drinken na afloop. Er zijn 4 groepen: 

 van 18.00 tot 19.15 uur: yoga (8+) 

 van 16.30 tot 17.45 uur: yoga en filosofie (10+) 

 van 19.15 tot 20.30 uur: yoga en meditatie (8+) 

 van 15.30 tot 16.30 uur: cursus intuitief tekenen (6+) 
Inschrijven kan tot 24 augustus via www.despiritueleschool.nl. 
Twijfel je over de te volgen cursus, neem dan gerust contact 
met me op (Angela: 06-51616234). 
 

 
 
 

 
 

30 van Amsterdam Noord 
Op 8 September a.s. organiseert AV ATOS voor de 18e keer 
de 30 van Amsterdam Noord. Ook dit jaar gaan wij weer door 
uw mooie dorp, Broek in Waterland. Het parcours van de 
30km is in uw dorp niet veranderd. De deelnemers komen 
vanaf de Burgermeester Peereboom weg en gaan dan 
rechtsaf  Molengouw – Linksaf  Langebrug - rechtdoor Wa-
gengouw - rechtsaf Hellingweg - linksaf Eilandweg - linksaf 
Middenweg – linksaf bij Fa Evenboer richting  Volgermeerpol-
der en dan rechtsaf het fietspad van de Broekergouw op. 
Op de parkeerplaats van de Volgermeerpolder en bij het begin 
van het Broekergouw fietspad willen wij een verzorgingspost 
plaatsen.  
Na afloop ruimen wij natuurlijk alles op.  
Het parcours van de 30km: http://www.afstandmeten.nl/in-
dex.php?id=1897113 en de 21km: http://www.afstandme-
ten.nl/index.php?id=1862951  
Tijdschema (bij benadering): 
12:10 1e deelnemer aan het begin van de Molengouw 
13:40 Laatste deelnemer loopt het fietspad Broekergouw op. 
 

Ehbo leren met behulp van e-learning 
Nu in Broek een ehbo cursus. Je kunt de theorie thuis, in je 
eigen tempo, bestuderen. Wel kun je vragen stellen aan onze 
instructeur. Heb je de theorie af dan volgen 4 praktijklessen in 
een groep van ongeveer 10 personen gegeven door gecertifi-
ceerde kaderinstructeurs. Daarna kun je bij ons deelnemen 
aan het examen.  
De kosten voor deze manier van opleiden zijn €160,00. De 
kosten worden door de (meeste) ziektekostenverzekeringen 
(voor een groot deel) vergoed. 
De praktijklessen op zaterdag 14,21,28 september en 5 okto-
ber 2019. Het examen is op zaterdag 12 oktober 2019. 
Aanmelden, inschrijfformulieren en informatie bij: 
Paul Cohen Galggouw 8  telefoon : 06-40327923        
email; paulambu112@kpnplanet.nl 
 

KINDERFESTIVAL 
Zaterdag 14 september - De kerken vieren feest 
Zaterdag 14 september van 15:00 tot 17:00 uur houden de 
protestantse kerken van Broek in Waterland, Holysloot & 
Ransdorp, Ilpendam & Watergang, Marken, Monnickendam, 
Zuiderwoude & Uitdam en Zunderdorp een festival voor alle 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Bij en in het Jeugdge-
bouw van Zunderdorp. Denk aan theater, spelletjes, schmin-
ken, knutselen en springkussen. Voor de kinderen limonade, 
poffertjes,  pannenkoeken en voor de ouders en grootouders 
is er een terras met een hapje en een drankje.  De toegang is 
gratis, er zal een bus staan voor een vrijwillige bijdrage. Voor 
meer info: dekerkenvierenfeest@gmail.com 
 
                  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 massa-
gevorm die zich richt op de diepere lagen van spieren en bind-
weefsels. Verklevingen die de doorstroming blokkeren kunnen  
door deze stevige massage weer in beweging komen. Door-
dat alle handelingen zeer langzaam worden uitgevoerd werkt 
deze massage ook ontspannend (heerlijk bij stijve rug/schou-
ders en stress) 
Bel of mail voor vragen en/of afspraken: 06-16504228 of mo-
nique.tessel@hotmail.com 

 
Inzameling voor de voedselbank 

Zaterdag 14 september 2019 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. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek,k  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!  
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Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift,  
dat kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 

8- weekse MBSR Mindfulness training 
Vanaf dinsdag 17 september start in Het Broeker Huis te Broek 
in Waterland de 8- weekse Mindfulness Based Stress Reduc-
tion training. In deze training leer je hoe je  bewust kan zijn van 
het huidige moment. In de drukke gehaaste levens van tegen-
woordig schiet dat er namelijk vaak bij in, met stress, vermoeid-
heid en andere fysieke en mentale klachten als gevolg. Aan de 
hand van verschillende (meditatie)oefeningen leer je de aan-
dacht terug te brengen naar de ervaring van dit moment.  
Voor: Iedereen tussen de 30 en 67 jaar die behoefte heeft aan 
praktische 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 thuisbe-
oefening 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 afspraak voor een persoonlijke kennismaking. 
Graag tot ziens! Eva Kam 
 

Kerk Zuiderwoude elke dag open 
T/m zondag 25 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 of om zomaar even binnen te lopen.  
Voorin de kerk is de mogelijkheid om een kaars aan te steken. 
Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, 
eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sok-
ken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het on-
derhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische in-
formatie. 
Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie 
georganiseerd door Cultuur in de Kerk – CatharinaStichting 
Zuiderwoude.  t/m 31 juli exposeert Wendy Veerbeek met 
acryl en olieverf schilderijen, met als thema IJsselmeer en 
Waterland.   
U bent van harte welkom om een kijkje nemen! 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 

Fitness 
Voor jeugd vanaf 2de klas middelbare school zijn er 3 avon-
den waarop geleerd kan worden hoe je omgaat met kracht , 
core  en cardio training. Ook voor volwassenen zijn er op 4 
avonden en overdag ( + zaterdagochtend) mogelijkheden indi-
vidueel  te komen trainen in kleine groepen onder begeleiding. 
Daarnaast 1/2 uur training op muziek op matten  en Pilates. 
Kijk op de website www.robdebaat.nl ,mail naar info@robde-
baat.nl of kom langs op Nieuwland 21 
Rob de Baat , Fysiotherapie, Manuele Therapie, Sportrevali-
datie en Fitness 
 

Schrijfcursus Levensverhaal 
Waar? In de Regentessenkamer van Het Broeker Huis in 
Broek in Waterland 
Wanneer? De 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 14-
16u 
Start? Op dinsdag 3 september 
Voor wie? Mensen met en zonder schrijfervaring 
Door wie? Anita Moerman 
Kosten? 160 euro voor 8 lessen 
Aanmelding? Per telefoon: 0299 – 406066. Of per e-mail: 
anna.moerman@hotmail.com 
 

Feestweek 2019 
Lieve, lieve Broekers, 
Wat hebben we weer een geweldige week gehad maar het zit 
er weer op. Een prachtige week waarin de weergoden ons 
over het algemeen welgezind waren.  
 
 
 

 
 
 
Zaterdag begon onder een stralende zon en de aanwezige 
kinderen konden zich prima vermaken met de pony’s en het 
springkussen.  
Het huisje van de brandweer was wederom een groot succes. 
De ouders vonden elkaar op het SDOB terras onder genot 
van een drankje en een zoute haring.  Na een wandeling door 
het dorp presenteerden de 12 deelnemende teams zich aan 
het aanwezige publiek. Terwijl de teams (en anderen) nog aan 
het fietsen waren konden de kinderen op een krokodil/glijbaan 
laten zien wie het eerste bij de bel was, en maandagavond bij 
Expeditie Robinson laten zien wie de slimste, snelste was. 
Woensdag werd de kermis door de kinderen middels het ker-
misspel feestelijk geopend. Donderdag was het moment om je 
talent te laten zien, wat vervolgens beoordeeld werd door een 
onafhankelijk jury. De Sons of Baghwan lieten met live muziek 
en een toonbeeld aan liefde hun affectie zien aan het dorp. 
Voorafgaand aan het vuurwerk was er op vrijdagavond de 
Freddies Night, gesponsord door oa Broekpop, de BGM en de 
Sons of Baghwan. Een super DJ en een geweldige Amster-
damse zanger zorgde voor een prima sfeer. De Broekermarkt 
moesten we ivm de sterke wind minimaliseren waardoor er 
geen marktkramen stonden aan het Havenrak maar verder 
een fijne dag  waarin oud en nieuw, jong en oud elkaar ont-
moeten op het immer gezellige Kerkplein. Een stoet van ruim 
200  dapperen waagden zich aan de beruchte Land over zand 
tocht met wederom Broeker Stijn Wiedemeyer als winnaar, 
net als vorig jaar en dat jaar daarvoor en ook nu was  vooral 
zijn feestweek team hier erg blij mee. 
Zoals gezegd; twaalf  teams hebben zich de afgelopen week 
met hart & ziel ingezet en de feestweek kleur gegeven met 
Febo in Broek als winnaar gevolgd door het B-Team, Sons of 
Baghwan, Make Brook Great Again, Tadem Tijgers, de Fred-
dies, Pantslake Pullers, BMS de nieuwkomers Peacky Broe-
kers, Broeker Boeffies en last de altijd gezellige de Pink La-
dies. 
 
Het bestuur van de Broeker Gemeenschap wil graag al die 
feestende, gezellige, Broekers en hardwerkende vrijwilligers 
bedanken, die er allemaal, met elkaar, voor hebben gezorgd 
dat we weer een geweldige WEEK hebben gehad.   
Alvast voor in uw agenda; de feestweek 2020 start op zater-
dag 8 augustus tot dan. 

 
Antwoorden behorende bij Fietstocht 2019 
1:Kerkplein 10 
2: 9870 kilometer 
3: Liander kast/gebouw, Broekermeerdijk 28/30 
4: Broekermeerdijk 16 
5: Broekermeerdijk 10 
6: Kanaaldijk 113, 't Schouw 
7: attribuut om gaatjes in het gras dicht te maken 
8: 35 stuks 
9: 2,10  meter 
10: 1992 
11: Get Gas 
12: Leger des Heils 
13: 2 skeletten 
14: Poppendammergouw 18 
15: 06-83009107, Aandammergouw 10 
16: Suyderwou's Wijnpad 
17: vervallen 
18: Galgeriet 12-14 
19: de “Bierderij” 
20: 1288 
21: t/o Overleek 1 D 
22: 60 centimeter 
 

 
Overleden 

Johannes Leonardus (Joop) van Zwol, geboren te Amsterdam 
op 17 november 1939, overleden te Monnickendam op 7 
augustus 2019, echtgenoot van W.C.H. van Zwol - van 
Gessel. 
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