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AGENDA 
1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, U bent van harte welkom! In verband met de corona-
maatregelen zal de dorpsraadvergadering in juni 2021 in ieder 
geval nog online plaatsvinden. U vindt de link op de agenda, 
die in het weekend voor de eerste woensdag van de maand 
op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst wordt. 
 
Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur, gratis een eerste deskundig advies, door beëdigde advo-
caten. Ivm de corona-maatregelen zal het advies nu telefo-
nisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 2 te Broek. 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (secretariaat Dorps-
raad) b.g.g. 0622380982. 
 

Oud papier SOOS 
U kunt het oud papier wegbrengen naar onze container. Deze 
staat de Eilandweg, achter de nieuwe brandweerkazerne. 
Vriendelijk verzoek om geen papier bij de container achter te 
laten als deze vol is. De container wordt op werkdagen elke 
dag gecontroleerd. 

 
Lang zullen we leven! 

Dit jaar bestaat onze mooie theaterstichting 35 (!)jaar. En al 
zijn we de laatste tijd noodgedwongen een beetje stil, achter 
de schermen staan we natuurlijk letterlijk te popelen om mooie 
dingen te organiseren. Het Huiskamerfestival zullen we jam-
mer genoeg moeten verschuiven naar 2022, maar zodra het 
kan komen we  nog dit jaar met iets anders leuks, zodat we 
jullie een broodnodige cultuurbooster kunnen geven. Dus hou 
ons in de gaten, want we’ll be back. 
Liefs, Neeltje 

 
Meiden gezocht voor MO19 van SDOB 

Komend seizoen stoppen drie meiden omdat ze gaan stude-
ren. We willen graag blijven voetballen dus zoeken we nieuwe 
spelers! Ben je tussen 15 en 18 jaar en wil je komend seizoen 
bij ons meidenteam komen voetballen? Bel of app ons dan! 
Cato Looijestijn 06-39650155, Fien Roks 06-37015476 of 
Renske Wanninkhof 06-46670556 
 

Klankschalen-therapie in Broek in Waterland 
Met klankschalen (singing bowls) krijg je diepe ontspanning 
en een prettige sensatie. Door de schalen op het lichaam te 
zetten en aan te slaan kunnen blokkades of pijn verminderen, 
dan wel verdwijnen. De energie gaat stromen en je voelt je fit-
ter. Een sessie kost € 20,-. Probeer het eens gratis en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
vrijblijvend. Bel, app of mail: 06 4232 5036 guus.witte-
man@hetnet.nl 

 
Wat is er te doen in de kerk? 

We staan te popelen om - zodra het kan - weer mooie concer-
ten of andere evenementen te organiseren in de Broeker 
Kerk. Wil je als eerste geïnformeerd worden als er straks weer 
activiteiten in en rond ons mooie kerkgebouw plaatsvinden? 
Abonneer je dan op de maandelijkse nieuwsbrief  Wat is er te 
doen in de kerk. Ga naar www.broekerkerk.nl/aanmelding-
nieuwsbrief en meld je aan! 

 
Steun onze Broeker Kerk 

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: er wordt druk gewerkt 
aan de kerk. De gevel wordt momenteel door professionals 
aangepakt, als ze klaar zijn kan het metselwerk weer jaren 
mee. Deze grote renovatie kunnen we doen dankzij de hulp 
van onze ‘Steunpilaren’ (donateurs) en subsidie. Steun jij de 
kerk al? Op onze website kan dat heel eenvoudig: www.broe-
kerkerk.nl/steun-de-kerk. Bedankt! 

 
De Broeker Kerk is weer open! 

Heb je al een keer genoten van koffie met taart op het terras 
van de Broeker Kerk? We zijn weer open! Binnen kan je ge-
nieten van wisselende exposities (vanaf 1 juni weer een 
nieuwe expositie) of de nieuwe film bekijken die we speciaal 
voor bezoekers hebben laten maken. Als je wat meer weet 
over onze dorpskerk, kijk je er met andere ogen naar. In ver-
schillende folders en op onze website kon je al veel informatie 
vinden. Nóg leuker en beeldender wordt het, als iemand je 
persoonlijk vertelt en laat zien wat er zo bijzonder is aan het 
kerkgebouw. 
In de film neemt kunsthistoricus Bregtje Viergever je als een 
gids mee door de kerk. Filmmaker Lieke Heil deed zowel de 
opnamen als de regie. Je kan de film bekijken op het video-
scherm naast de ingang.  

 
Randstad Schoonheidsverzorging 

Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u weer terecht voor 
gezichts- en lichaamsbehandelingen. Er wordt gewerkt vol-
gens de richtlijnen van het RIVM, met mondmasker en ge-
zichtsscherm. Vóór en na de behandeling wordt alles met 
alcohol gedesinfecteerd. Voor informatie over de behandelin-
gen en prijzen kunt u Googelen op "Randstad Schoonheids-
verzorging". Voor het maken van een 
afspraak of vragen kunt u mij bellen, sms-en of WhatsAppen 
op 0628173460. 
Saskia Laarman 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 25 juni 2021. Verschijnt op donderdag 1x per 21 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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De bibliotheek is weer open 
Woensdag van 16-19 uur en zaterdag van 13-15 uur. Verdere 
informatie is te vinden op:  
www.karmacbibliotheek.nl Voor vragen: bibliotheekbroekinwa-
terland@karmac.nl of kbs@karmac.nl 
 

Grasmaaien 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar een bijbaantje in de 
buitenlucht, in Broek, waarbij je je eigen tijd kan indelen? Kom 
ons helpen met grasmaaien! Je verdient €7,50  
per uur. (Enne... meisjes kunnen dit ook!) Meer info? bel 
Tjitske op 0622305836 
 
Ashti Schuit en Linda Meulenhoff exposeren in Broeker 
Kerk 
Opnieuw tonen twee Waterlandse kunstenaars hun werk in de 
Broeker Kerk in een vrij toegankelijke tentoonstelling 
die duurt van 1 juni tot 12 juli. Deze keer gaat het om grote en 
kleine schilderijen van Ashti Schuit uit Monnickendam en beel-
dend werk van Linda Meulenhoff uit Purmerend.  
De grote en kleine olieverf- en acrylschilderijen van Ashti 
Schuit nemen de kijker mee naar een vervreemdend bosland-
schap. Net als Ashti zoekt Linda Meulenhof de bron van haar 
werk buiten: ‘Mijn fysieke contact en ervaring met de natuur 
en natuurlijke processen zijn belangrijk  het ontstaan van mijn 
beelden. Daarna is tekenen altijd  
mijn eerste stap, later groeit dit uit tot schilderijen, ruimtelijk 
werk of een installatie.’ 
De tentoonstelling is toegankelijk op zondag vanaf 12.00 tot 
17.00 uur. Op alle andere dagen van 10.00 tot 17.00 uur.  
www.broekerkerk.nl 
                

Geen Avondvierdaagse 2021 
In 2021 is er geen avondvierdaagse.   
Er is wel een andere mogelijkheid die aangeboden wordt door 
de KWBN.  
De Avondvierdaagse Home Edition.  
Met de Home Edition biedt de KWBN iedereen in Nederland 
de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in 
hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, een 
sportmaatjes of met het gezin. De vier dagen zijn in de peri-
ode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste 
en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten.  
Vanaf de tweede helft van maart kan er worden ingeschreven. 
Per deelnemer kost deelname €6,50. Daarvoor krijg je iedere  
dag drie verschillende routes via de eRoutes app in de af-
stand die je zelf kiest. Je hebt daarbij de keuze uit 2,5 - 5 - 10 
km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je 
de officiële Avond4daagse medaille thuis!   
Let wel op dat de juiste medaille wordt besteld.   
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van 
de avondvierdaagse:  
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-
home-edition  
 

Collecte MS Fonds 
Hoi, ik ben op zoek naar nieuwe collectanten voor de collecte 
van de MS fonds. Vanaf dit jaar is het vervroegd van novem-
ber naar juni. Om precies te zijn in de week van 28 juni 
2021.Hoe de collecte er precies uit gaat zien ( flyeren, digitale 
bus of gewone bus) weet ik nog niet. Ook al kan je/kan u maar 
1 straat lopen ben ik al blij. Maar we gaan er dit jaar weer 
voor om een mooi bedrag op te halen.  
Voor inf. bel 0625097866 Tineke Tuin 
 
  Aangeboden: 
Fietsdrager voor 2 elektrische fietsen. In goede staat. Kantel-
baar, zodat achterklep auto open kan. Draagvermogen 60 Kg. 
Drager is afsluitbaar. Tel: 0648247018. 
 

DvF Administratie en Belastingadvies B.V.  
DvF Administratie en Belastingadvies is een professioneel ad-
ministratie- en belastingadvieskantoor in Broek in Waterland. 
U schakelt ons in voor een brede financiële dienstverlening. 
Uw boekhouding op orde houden? Uw belastingaangifte uit 
handen geven? Of advies over uw financiële en belasting za-
ken ontvangen?  
Bezoek onze website: www.dvfadministratie.nl, stuur ons een 
e-mail: info@dvfadministratie.nl of bel ons op: 085 0602 634 
voor meer informatie. 

 

 
 
 

(Zelfstandige) werkruimte te huur 
Eerste verdieping. Adres Hellingweg 22, 80m2 voor kantoor of 
anders. Per direct, huur € 860 excl. btw. Ook flexibele contrac-
ten mogelijk. Voor info: colette@tungsten.nl / 06.53.615.815 
 
     De N247 ondergronds? 
Denk mee! De provincie Noord-Holland onderzoekt samen 
met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de 
Dorpsraad Broek in Waterland de mogelijkheden om van de 
provinciale weg N247 ter hoogte van het dorp een onderdoor-
gang te maken. Wat zijn volgens u de kansen? En wat mag 
absoluut niet worden vergeten? We nodigen inwoners en on-
dernemers uit de regio van harte uit om met ons mee te den-
ken en te praten. Adviesbureau Arcadis voert de vervolgstudie 
naar de mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland uit. 
Inwoners en ondernemers uit de regio kunnen meedenken in 
twee ateliers. Eén atelier richt zich op de eindfase, de andere 
op de periode tijdens de bouw van zo’n mogelijke onderdoor-
gang. U kunt zich nu aanmelden! Kijk op onderdoor-
gangn247biw.pleio.nl voor meer informatie over de ateliers. 
En over hoe u zich kunt aanmelden. We zien u graag tijdens 
een van de bijeenkomsten en kijken uit naar uw waardevolle 
inbreng! De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provin-
ciale programma Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen wer-
ken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, 
Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam samen met de 
provincie aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen 
de regio Waterland. 
 

Wandelarrangementen door Broek in Waterland 
De Historische Vereniging Broek in Waterland is verheugd dat 
vanaf 1 juni a.s. de wandelarrangementen door Broek weer 
van start gaan. Naar het zich nu laat aanzien worden de maat-
regelen omtrent Corona zodanig versoepeld, dat de wandel-
arrangementen weer zonder aanpassingen doorgang kunnen 
vinden. Dit houdt in, dat 
De groepsgrootte weer max. twintig personen is + één gids 
Bij aanvragen voor meer dan twintig personen de groep wordt 
gesplitst en één gids of meerdere gidsen worden toegevoegd 
al naar gelang de grootte van de groep 
De prijs voor een wandeling per groep € 60,00 bedraagt 
Wij in principe de wandeling starten en eindigen bij de kerk in 
Broek in Waterland, maar in overleg daarvan kan worden af-
geweken 
Bij de kerk, Het Broeker Huis, pannenkoekenhuis ‘De Witte 
Swaen’ en ‘De Rob’ kunt u binnen of buiten op het terras iets 
drinken en/of eten (raadzaam is om te informeren of reserve-
ren noodzakelijk is). 
Twijfel niet, gewoon doen die wandeling door Broek in Water-
land! De gidsen van de ‘Historische Vereniging Broek in Wa-
terland’ staan voor u klaar! Reserveren: 06 - 13585891 / 020 – 
4033625 b.g.g. 020 - 4031734 
 

Schilderwerk Veenderijbrug 
Vanaf maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2021 wordt schilder-
werk aan de Veenderijbrug gedaan. Het totale werk duurt een 
week. De brug is vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur gestremd. Het 
autoverkeer kan omrijden via de Wagengouw en de Kruisweg. 
Het fietsverkeer via de Wagengouw en het fietspad tussen de 
Kruisweg en Eilandweg. Deze tijdelijke routes worden met be-
bording aangegeven. 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
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