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AGENDA 

1jun t/m 5jul Exposities Broeker kerk 
1jun t/m 31aug Alternatieve Avondvierdaagse 
11jun Oud papier SOOS Broek Noord 
18jun Oud papier SOOS Broek Zuid 
25jun Oud papier SOOS BroekNoord 
2jul Oud papier SOOS Broek Zuid 
 
Het kan gebeuren dat De Broekergemeenschap iets onre-
gelmatiger uitkomt dan u gewend bent, dit heeft uiteraard 
te maken met het uitblijven van activiteiten en dus van ko-
pij door het coronavirus. Maar blijf vooral input sturen! 
 

Van de Dorpsraad 
Beste mensen, in deze bizarre tijden vragen sommige zaken 
om aanpassing.  
Zo ook voor de maandelijkse vergaderingen van de Dorps-
raad Broek in Waterland.  
De afspraken en overleggen, die we hadden staan, zijn niet 
doorgegaan. Dit heeft als gevolg, dat wij momenteel weinig 
hebben om te bespreken.  
Daar het sowieso een ZOOM of Skype vergadering zou wor-
den, hebben we besloten om de vergaderingen in juni, juli en 
augustus te cancelen. Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen, waardoor het zinvol is om bij elkaar te komen, in 
persona of digitaal. 
Namens de Dorpsraad met vriendelijke groet, Johanna Huizer 
(secretariaat DRBiW) 

 
De bibliotheken in de gemeente Waterland per 18 mei 

weer open 
Beste leden uit de gemeente Waterland. Na de persconferen-
tie van woensdagavond 6 mei is er goed nieuws te melden, 
want de bibliotheekvestigingen in Nederland mogen per 11 
mei of kort daarop weer open. De bibliotheken in de gemeente 
Waterland gaan wij openen per 18 mei en vooralsnog tijdens 
onderstaande bemande openingsuren. 
Openingstijden per maandag 18 mei 
1e uur steeds alleen risicogroep/ 70+ 
Broek in Waterland: woensdag 16 – 19u  
Broek in Waterland: zaterdag 13 – 15u  
Monnickendam: maandag 11 – 14u  
Monnickendam: woensdag 11 – 15u ( 
Monnickendam: vrijdag 14 – 20u  
Monnickendam: zaterdag 10 – 12u  
Voor meer informatie over de maatregelen kunt u terecht op 
onze website www.karmacbibliotheek.nl en het kopje 'Regle-
ment'. Hier vindt u de aanpassingen waar wij allen rekening 
mee moeten houden. 
Lees dit goed door a.u.b. vóórdat u alleen naar de bibliotheek 
gaat. 
Houdt onze website ook in de gaten voor aanpassingen en 
het laatste nieuws. Voor vragen kunt u een mail sturen naar 
uw bibliotheek of kbs@karmac.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk Open: word ook gastheer/gastvrouw 
In de zomerperiode is de Broeker kerk dagelijks geopend voor 
belangstellenden. Fietsers en wandelaars genieten er van de 
rust, toeristen bewonderen de engeltjes op het plafond, dorps-
genoten wippen binnen om tussen de tweedehands boeken te 
snuffelen of de exposities te bekijken. Het leidt vaak tot leuke 
ontmoetingen en, niet te vergeten: het brengt geld in het 
laatje. En dat is hard nodig voor het onderhoud van de kerk.  
'Kerk Open' is mogelijk dankzij een groep van totaal ca. 30 
vrijwilligers die bezoekers welkom heten, boeken en kaarten 
verkopen en misschien ook wat kunnen vertellen over ons 
mooie kerkgebouw. Dat vrijwilligersteam kan versterking ge-
bruiken.  
Ben je af en toe een dagdeel beschikbaar als gastheer of 
gastvrouw? De tijden zijn van 10.00-13.00 uur of van 13.00-
16.00 uur (mei t/m september). Voor meer informatie kun je 
terecht bij Annet Nielsen, tel.06-13576244 of e-mail a.nielsen-
schouten@gmail.com Je kunt je natuurlijk ook meteen aan-
melden. Geef je dan even door hoe vaak je per maand be-
schikbaar bent en op welke dagen van de week?  

 
Broeker Kerk 1 juni weer open, met o.a. twee nieuwe ex-

posities! 
Na een Coronasluiting van twee maanden gaat de Broeker 
Kerk maandag 1 juni om 12.00 uur weer open voor Broekers 
en bezoekers. Vanaf die dag zijn ook de kunstexposities weer 
begonnen: Twee Noord-Hollandse kunstenaars tonen hun 
werk tot en met 5 juli: Nicole Bannenberg met tekeningen en 
schilderijen en Harry Beemsterboer met fotografie. Marike 
Kuen en alle vrijwilligers staan weer klaar voor een gastvrije 
ontvangst! 
Normaliter gaat de Broeker Kerk op Koningsdag open, maar 
dat liep dit jaar natuurlijk anders. In de prachtige monumentale 
kerk zijn straks weer boeken te koop, kan er weer genoten 
worden van wisselende exposities en van de ‘permanente ex-
positie’ die de kerk zelf vormt. Er is koffie en thee met wat lek-
kers of een eenvoudige lunch, waarvan je, natuurlijk op ander-
halve meter van elkaar, kunt genieten.  

 
Te koop aangeboden 

een 3 persoons Canadeze Old Town, Sport Discovery Kajak 
met elektrische buitenboord motortje: merk Minn Kota, z.g.a.n.  
Daarbij 2 goede accu's plus oplader. T.e.a.b 
Tel.: 0625427414 

 
Te koop gevraagd 

Garagebox (of loods) te koop gevraagd (Broek Noord) 
Beste dorpsgenoten, wij zijn op zoek naar een garagebox / 
loods of schuur voor de stalling van een hobby auto. Aanslui-
ting op elektriciteit is een must. Bij voorkeur in Broek Noord. 
Mocht je iets in de aanbieding hebben of verkoop overwegen: 
app of bel 06-19194484. Hartelijk dank! 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 19 juni 2020. 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.karmacbibliotheek.nl/
mailto:kbs@karmac.nl
mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


 
 
 

We gaan weer beginnen 
Het oude papier wordt weer opgehaald. 
Op 4 juni is Broek Zuid aan de beurt, 11 juni Noord, 18 juni 
Zuid en zo verder. Naar we hopen tot in lengte van dagen. We 
willen iedereen bedanken voor het brengen van papier. Jullie 
hebben dat de afgelopen weken massaal gedaan en daar zijn 
we heel blij mee. Uiteraard kunt u uw oud papier ( met enige 
nadruk uitsluitend papier) altijd kwijt in onze container op het 
voormalig Keboterrein. 
Namens het bestuur van de SOOS en de vrijwilligers papier-
ophalers nogmaals bedankt. 

 
Nierstichting zoekt collectanten 

Voor de collecte van de Nierstichting ben ik op zoek naar nog 
een aantal collectanten, voor Broek in Waterland en Zuider-
woude. De collecteweek vindt plaats van 13 t/m 19 september 
2020. U kunt erop vertrouwen dat u in september coronaproof 
op pad kan gaan. Want uw veiligheid én die van de gever 
staan vanzelfsprekend voorop. De Nierstichting werkt hard 
aan deze voorbereidingen.  
Met vriendelijke groet, Winifred: wmiddelaar@ziggo.nl 
 

Avondvierdaagse home editie 
Er is toch een alternatief voor de avondvierdaagse. 
De koninklijke wandelbond Nederland organiseert een 
avond4daagse home editie. In dit corona jaar kunt u bij de 
bond uzelf en uw kinderen aanmelden om mee te lopen. Via 
een route app kunt u routes downloaden(controleer de routes 
wel ze zijn niet altijd helemaal veilig), zelf routes bedenken of 
onze oude routes gebruiken (let wel op niet alle routes door 
de weilanden kunnen). 
Het kost €5,00. U krijgt na het wandelen een medaille. U kunt 
starten in de periode van 1 juni tot 31 augustus(laatste loop-
dag) de wandelingen moeten binnen 2 weken gelopen wor-
den. U mag dus op dagen naar keuze en eigen tijdstippen lo-
pen. Ga a.u.b. niet in grote groepen lopen dat is in deze tijd 
niet verstandig. 
Op de onderstaande website kunt u alle informatie vinden en 
kunt u zich inschrijven. 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-
home-edition/deelname-voorwaarden 
Wellicht een leuk alternatief voor het jaarlijkse wandel feest. 
Veel wandel plezier. 
Avondvierdaagse Broek in Waterland 
 

Nog steeds te bezoeken:  
virtuele route op www. kunstroutewaterland.nl 

Nog geen tijd gehad om te kijken of was de site onbereikbaar 
door het groot aantal bezoekers? De virtuele route is blijvend 
voor iedereen toegankelijk vanuit huis. Op computer, tablet of 
telefoon kan iedereen kunst bekijken, bewonderen en kopen. 
Door middel van foto’s, filmpjes en interviews kunt u het werk 
zien van meer dan 20 lokale kunstenaars. De virtuele route is 
simpel, ter zake en heel visueel en daardoor boeiend. Het pro-
ject kan via de link op www.kunstroutewaterland.nl  bekeken 
worden. 
Als u  geïnteresseerd bent in een kunstwerk neem dan zeker 
contact op via email en plan samen met de kunstenaar een 
(aankoop)atelierbezoek met afstand. Er zijn u al veel belang-
stellende kopers voorgegaan. Fijn om te merken dat Broekers 
de kunst omarmen! 

 
Zomerse zaterdagen – activiteiten voor de kinderen (8+) 
Vanaf juni organiseren we iedere zaterdagmiddag met zonnig 
weer een leuke buitenactiviteit voor de kinderen in Broek in 
Waterland. We beginnen op 6 juni met Levend stratego. Een 
strategisch en tactisch spel waar we nooit mee kunnen stop-
pen. Er zijn twee kampen die allebei een vlag hebben te ver-
dedigen. Het doel van het spel is om de vlag van de tegen-
stander te veroveren. Door verkenners in te zetten, bommen 
uit te schakelen, maar vooral ook door goed samen te werken. 
Ken je het spel nog niet? Geen probleem. Dan is dit je kans 
om ingewijd te worden. 
 
 6 juni: Levend stratego (spel) 
13 juni: Toverballen vilten (creativiteit) 
20 juni: Sterren kijken in de nacht (expeditie) 
27 juni: Weerwolven van Wakkerdam (spel) 

 
 
 

 
 
 

Massage aan huis is weer mogelijk! 
De afgelopen maanden hebben veel van ons gevraagd. De 
gevolgen van de 1,5 meter-samenleving zijn ingrijpend en zo-
wel de financiële als geestelijke druk nemen voor velen onder 
ons toe. Evenals het gebrek aan lichamelijk contact erin hakt. 
Aanraking is immers een basisbehoefte van ieder mens.  
Het goede nieuws is dat een massage bij jou aan huis weer 
mogelijk is. Wel zijn er strikte voorwaarden aan verbonden en 
is een massage op dit moment alleen mogelijk voor mensen 
die niet tot de kwetsbare groep behoren. Het volledige Co-
rona-protocol staat op mijn website www.roots-wings.nl.  
Als je aan een heerlijke ontspanning toe bent of nog vragen 
hebt, neem dan gerust contact met me op: Sian 06 41 84 89 
83 of stuur een email naar sian@roots-wings.nl. De aantrek-
kelijke kennismakingsactietarieven van vóór de crisis blijven 
voorlopig geldig.  

 
Gratis beweegtasjes voor 60-plussers uit de gemeente 
Waterland! 
Dit jaar kan de Fitheidstest & Beweegmarkt voor 60-plussers 
uit de gemeente Waterland helaas niet doorgaan, vanwege 
het coronavirus. Maar juist nu is uw fitheid belangrijker dan 
ooit! Fysiogroep Waterland, Zorg voor Waterland, RSWP 
(WonenPlus), SCC De Bolder en Team Sportservice zijn u 
niet vergeten. Wij hebben een alternatief: beweegtasjes voor 
thuis! 
Elk beweegtasje is zorgvuldig samengesteld en bevat sport-
materiaal en leskaarten om thuis toch in beweging te kunnen 
blijven. Zo blijft u fit en bent u goed voorbereid op de Fitheids-
test & Beweegmarkt van 2021. De beweegtasjes zijn mede 
mogelijk gemaakt door: Vispaleis Klein-Volendam, Autobedrijf 
Boom, Fitstudio Waterland, Rabobank Waterland & omstre-
ken, Doe Het Zelf Centrum De Jong B.V., Tai Chi Well, Fysio-
therapie Ooster Ee en Diëtistenpraktijk Suus. Waarvoor dank! 
Fysiogroep Waterland, Zorg voor Waterland, RSWP, SCC De 
Bolder en Team Sportservice gaan 300 beweegtasjes samen-
stellen. De tasjes worden in de tweede week van juni, op ge-
paste afstand, gratis thuisgebracht bij alle 60-plussers, die 
zich hiervoor hebben aangemeld. 
Aanmelden 
Bent u of kent u een 60-plusser uit de gemeente Waterland en 
wilt u thuis graag aan uw fitheid blijven werken? Meld u dan 
vóór 8 juni aan voor een beweegtasje door te mailen of te bel-
len naar Rosa Schouten: rschouten@teamsportservice.nl / 
0229 28 77 04. Geef hierbij uw naam, geboortedatum en 
woonadres door. Wees er snel bij, want er zijn maar 300 tas-
jes te verdelen. Op = op! 
 

(Kantoor) ruimte te huur 
Op zoek naar inspirerende ingerichte (kantoor)ruimte voor de 
avonduren/in het weekend in Broek in Waterland, Hellingweg 
8? De ruimte is 60m2 en geschikt voor o.a. workshops, trai-
ningen en coaching. Neem gerust contact op voor de moge-
lijkheden: Irene 06-53901839 

 
Tim’s Wine Supply 

Lieve dorpsgenoten, 
Vanwege de coronacrisis ligt mijn werk als sommelier in Haar-
lem helaas helemaal stil. Gelukkig heb ik nu wél tijd om Wa-
terland te voorzien van het mooiste sap van de wereld, name-
lijk druivensap in de vorm van wijn.  
Dit doe ik in samenwerking met Wijnkoperij-Amsterdam die in 
Amsterdam Noord een loods vol bijzondere en karaktervolle 
wijnen hebben liggen. Normaal leveren zij uitsluitend aan de 
horeca, maar via mij kunt u nu voor groothandelsprijzen ook 
thuis van deze mooie wijnen genieten.  
Heeft u interesse in het volledige assortiment? Wilt u graag 
wijnadvies op maat, wijnupdates of op de hoogte gehouden 
worden van mijn persoonlijke favorieten? 
Mail of bel gerust naar tim_jesse_@hotmail.com / 
0615649700 
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