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AGENDA 

1e woensdag v/d maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
2e donderdag v/d maand Filmhuis Broek 
iedere donderdag Digicafe Draai 33 
30jun Oud papier Soos Broek Zuid 
3jul concert Fanfare, Pastorietuin 
4,5,6,7 jul Avondvierdaagse 
7jul Oud papier Soos Broek Noord 
14jul Oud papier Soos Broek Zuid 
11aug 65+ Erop uit 
13aug Broekermarkt 
6-14aug Feestweek 2022 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar. U vindt informatie op de agenda, die in het weekend voor 
de eerste woensdag van de maand op www.dorpsraadbroekin-
waterland.nl geplaatst wordt.  Vergaderdata: 6 jul; 7 sept; 5 okt; 
2 nov en 7 dec 2022. 

 
Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 

Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur, 
gratis een eerste deskundig advies, door beëdigde advocaten. 
Het advies zal telefonisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leet-
einde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (se-
cretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 

 
Draai 33 

DRAAI33 is dé plek voor alle bewoners van Broek in Waterland, 
Zuiderwoude en omgeving om samen activiteiten te onderne-
men. Op de website www.draai33.nl leest u welke 
activiteiten er nu zijn, maar wij nodigen u vooral ook uit om 
nieuwe activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, kleine 
feestjes en clubjes te organiseren in Draai 33 (volledig uitge-
ruste keuken, piano, biljart en overheadprojector) 
Overweegt u Draai33 te gebruiken, neemt u dan contact 06-
48557260/via mail (info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg 
kijken wat er mogelijk is. 
Zaterdag 18 juni (16- 18 uur) eindigen wij dit seizoen met onze  
activiteit ‘WIJ VIEREN DE ZOMER’. U bent hier van harte voor 
uitgenodigd om samen met het Meezingkoor Waterland te zin-
gen.  
Graag tot ziens! 
 

Digicafé 

Het digicafé is er om samen met een bereidwilliger uw laptop 

of mobiel in orde te brengen. Wilt u uw vaardigheid met laptop 

of mobiel  inzetten  om een ander te helpen vaardigheden op 

te bouwen? U bent welkom. Donderdagmiddag 14:00 uur tot 

16:00 uur 

 
Encyclopedie 

Heeft iemand belangstelling voor de laatste papieren (25 de-
lige) Winkler Prins encyclopedie? Gratis. Lieske Jitta 4031723 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broekerfeestweek  6 t/m 14 augustus 
Vanaf nu kunnen de teams zich inschrijven op www.debroe-
kergemeenschap.nl/inschrijven (Let op! minimumleeftijd 16 
jaar en alleen op het inschrijfformulier genoemde personen 
kunnen deelnemen aan de spelonderdelen. 
 
Wilt u een kraam huren op de Broekermarkt 13 augustus 
dan kunt u deze reserveren via broekermarkt@ziggo.nl  
 

Wilt u adverteren in het feestweekboekje dan kunt u contact 

opnemen via Broekergemeenschap@hotmail.com, u krijgt 

dan de afmetingen en prijzen door (deze variëren van €30,- 

voor 1/8 tot €170,- voor een hele pagina). Indien nodig kunt u 

ook het adres krijgen van iemand die u tegen een kleine ver-

goeding kan assisteren met het maken van de advertentie 

 
Fanfarecorps Zuiderwoude Instrumentenfonds 

Het is al even geleden, maar heeft u ook zo genoten op ko-
ningsdag van onze muzikale bijdrage?  
Om concerten te kunnen geven is het nodig om al onze instru-
menten in optimale conditie te houden en zo nodig te vernieu-
wen. Om dit te kunnen doen zijn wij op zoek naar donateurs in 
form van een financiële bijdrage.  
Als u ons zou willen ondersteunen wilt u dan een bijdrage 
over maken op NL 67 RABO 0310725836 t.n.v. Fanfarecorps 
Zuiderwoude  
Op 3 juli as is ons eerstvolgende concert in de Pastorietuin in 
Zuiderwoude om 11.00 uur. U bent allen van harte uitgeno-
digd! 
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
Hoera! Het is bijna zover! Op 4,5,6,en 7 juli (maandag t/m 
donderdag) lopen we avond4daagse. 
Kinderen van groep 7 en lager (op school) lopen onder leiding 
van een volwassene. 
Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 17.45 en 18.00 
uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Omdat het bij de 5 km erg druk is, is het mogelijk om de kaarten 
apart af te halen als je een groepje vormt van 4 lopers of meer. 
Graag vooraf opgeven bij Tatia. 
Let op; 5 km ivm lopen door de weilanden geen honden 
(alle dagen behalve woensdag). Woensdag door Volger-
meer over de stapstenen. 
10 km ivm lopen door de weilanden dinsdag en donderdag 
geen honden. 
Let op zaterdag 9 juli is een inhaaldag. Vier keer lopen is een 
medaille. 
Info bij: Tatia Englebert 06-22051338. Veel wandel plezier. 
Wilt u thuis goed nakijken voor welke medaille er gelopen 
wordt? Op de deelnemers kaart staat de medaille, moet dit 
anders worden dan voor woensdag melden. 
 

Huissleutel gevonden 
Gevonden op wandelpad na Eilandweg een huissleutel aan 
een 'key cord' voor om je nek. Op te halen bij mij thuis 06-
24544015 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 8 juli 2022. 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
http://www.debroekergemeenschap.nl/


 
Epilepsie fonds 

De collecte voor het Epilepsie fonds heeft in Broek € 734,76 en 
in Zuiderwoude € 218,16 opgebracht. Alle collectanten heel 
veel dank, evenals de gevers. Hilda Huiberts 

 
Een grote, diepe buiging 

Wat een heerlijk theaterweekend hebben we achter de rug met 
z’n allen. Het was een groot, warm bad midden op het kerk-
plein, waar niet alleen het uitzicht door het dak ging. We heb-
ben gelachen, meegezongen, een traantje weggepinkt, heer-
lijke haute friture gegeten en drankjes besteld bij de vrolijke en 
supersnelle bar. Onze dank is immens groot aan alle vrijwil-
ligers, sponsoren en techniek. Anders was dit feest er niet ge-
weest. Tot slot ook een applausje voor jezelf. Want zonder pu-
bliek geen voorstelling. Jullie waren fantastisch. Muisstil, uitzin-
nig, klapgraag, bijdehand, beweeglijk, luisterend en dansend. 
Bravo! 
 

BG bezorgen? 
Wie wil in de zomervakantie een zakcentje bijverdienen en 
tussen 23-7/11-8 de Broeker Gemeenschap bezorgen op de 
Broekermeerdijk? evertbaris@gmail.com 
 

Het Broeker Huis 
Pop-Up Het Broeker Huis & Home Box 
De in Broek verblijvende Oekraïense Anna en Anton kunnen 
hun restaurant Home Box uit Kiev tijdelijk onderbrengen in Het 
Broeker Huis. Een zeer diverse internationaal georiënteerde 
keuken met mooie, verse producten en een Oekraïense touch. 
Ze zullen in elk geval dinsdag t/m donderdag draaien, van 13 
tot 21 uur. Daarnaast zal regelmatig in het weekend ook diner 
geserveerd worden en zullen de gerechten afgehaald en be-
zorgd kunnen worden. Reserveren en info: 020-4031314  
VrijMiBo 
Op vrijdagmiddag wordt er heerlijk geborreld! Broeker Gezel-
ligheid met lekkere happen, vanaf 16.30 

 
Pilates for Life 

Pilates is geschikt voor alle leeftijden. Het helpt u leniger te wor-
den, met name in de wervelkolom. De spieren worden ver-
sterkt; geen grote bewegingen, soms juist hele kleine. Uw li-
chaam en uw geest worden sterker en meer in balans. Leer-
lingen hebben baat bij PILATES op meerdere vlakken: het helpt 
in de overgang, soepeler, jong en sterk blijven, tegen stijfheid, 
het lichaam en de buik aansterken na een bevalling, de span-
ning in schouders en nek doen afnemen, bij beter slapen, bij 
stress,etc. Du alle reden tot het nemen van een GRATIS 
PROEFLES. Bel snel naar Carol 0611395952 

 
Yoga Meditatie beweging  

Wil je meer stilte en rust in je leven. Beter leren mediteren en 
meer mindful leven. Probeer dan eens een van mijn yogales-
sen. Elke dinsdag geef ik yoga als meditatie in beweging in het 
Broekerhuis.  
Vinyasa yoga om 19.00 uur voor meer flexibiliteit, kracht en uit-
houdingsvermogen en om 20.15 uur mindfulness & yin yoga.  
Een losse les bedraagt 15 euro. Een proefles 10 euro.  
Geïnteresseerd? Meer informatie over de yoga docente 
Tjiensja is te vinden op www.tjiensjahu.nl 

 

Olieverfschilderijen en aquarellen 

Een relatieve nieuwkomer in het wereldje van de beeldende 
kunst is Bas Wouters.  
Met zijn werk laat hij zien het hele lyrische palet van het schil-
deren met olieverf te beheersen. Soms zijn z’n schilderijen sub-
tiel en dromerig opgebouwd uit lagen verf die bij elkaar lijken 
op te tellen. Ze vragen om een aandachtige en zachte manier 
van waarnemen. Bij het kijken naar zo’n werk begint onbewust 
het vermoeden van de kijker mee te spelen naar het onderlig-
gende thema van het schilderij. 
Locatie: Kerk Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 1 
Openingstijden: zaterdag en zondag, 13.00 – 16.00 uur   
Entree: gratis 
Zie ook cultuurindekerkzuiderwoude.nl 

 
Kerk Zuiderwoude open zomer 2022 

Vanaf 2 juli t/m zondag 28 augustus  is de kerk van Zuider-
woude elke dag open van 13.00 tot 16.00 uur. Een heerlijke 
plek om te rusten tijdens een fietstocht of wandeling of om zo-
maar even binnen te lopen. Voorin de kerk is de mogelijkheid 
om een kaars aan te steken. Verder verkopen we mooie twee-
dehands boeken, fotokaarten, eigengemaakte jams en sappen,  
 

 
de echte hand gebreide sokken en ander handwerk. De op-
brengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk. Ook kunt u 
terecht voor toeristische informatie. Kom vrijblijvend binnen en 
geniet van de wisselende expositie georganiseerd door Cultuur 
in de Kerk – Catharina Stichting Zuiderwoude. U bent van harte 
welkom om een kijkje nemen! Voor meer informatie www.ca-
tharinastichtingzuiderwoude.nl en www.kerkzuiderwoude.nl 

 
De Zonnebloem 

Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & Omstreken 
komen in de maand juli/augustus a.s.  met loten langs de deur. 
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor 
mensen met een lichamelijke beperking. 
De vereniging streeft er naar dat iedereen zonder extra zorgen 
kan deelnemen aan de maatschappij. 
Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes 
uit en activiteiten in de gemeente Waterland. 
Mogen we op u rekenen? 

 
SDOB zoekt jeugdtrainers 

Ben jij een voetballiefhebber die dolgraag op het voetbalveld 
staat? Heb je wel eens overwogen om jeugdtrainer te worden, 
maar is het er niet van gekomen? Of heb je vroeger gevoetbald 
en zou je wel weer actief willen worden? Dan ben jij bij SDOB 
aan het goede adres want wij zoeken liefhebbers zoals jij. 
SDOB zoekt jeugdtrainers die 1 of 2 keer per week training kun-
nen geven en eventueel op zaterdag het team komen coachen. 
SDOB is een gezellige, groeiende dorpsclub met circa 280 
jeugdleden verdeeld over 21 jeugdteams. We hebben vacatu-
res voor diverse leeftijdsgroepen (van de jongste mini’s van 5-
6 jaar tot aan 17 jaar) en op verschillende dagen. We bieden 
goede begeleiding, een maandelijkse vergoeding afhankelijk 
van leeftijd en ervaring en hele enthousiaste voetballer/sters. 
Interesse of wil je meer weten: bel Pieter (voorzitter Jeugdcom-
missie) 06-53674849 of Rene (hoofd jeugdopleiding) 06 – 
26218629. Je mag ook een mail sturen naar jeugdcommis-
sie@sdob.nl 
 

65+ Erop uit 
St. Dienstverlening Ouderen Broek (St. DOB) is benaderd door 
de ouderen vereniging van Ilpendam om gezamenlijk een dagje 
uit voor 65 plussers te organiseren op donderdag 11 
augustus. En daar doen we natuurlijk graag aan mee. Het 
wordt een comfortabele busreis naar het bos- en heidegebied 
van Hoog-Soeren. Een vertelgids in de bus laat ons genieten 
van een uitgebreide Kroondomeinentocht. We vertrekken om 9 
uur en zijn om ca. half 7 weer in Broek. De persoonlijke bijdrage 
voor deze geheel verzorgde reis is vastgesteld op 40 euro p.p. 
Aanmelden is mogelijk t/m 4 juli ( vol = vol ) bij mevr. Liesbeth 
Pronk, telefoonnr 4033190, bij mevrouw Rina  van Rooij, 
telefoonnr 4031392 of bij Sytze Boschma, telefoon 4031358. 
Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnr : 
NL64RBRB 0955 6280 40 ten name  van St. Dienstverlening 
Ouderen Broek. 
 
Oproep: maak kunst van ‘insecten’ voor expositie in Mon-
nickendam  
Wie heeft er nou nou géén gevoel bij insecten? Ze zijn intrige-
rend, eng, vreemd of fascinerend. Ze roepen in elk geval een 
gevoel op. Dus zijn ze het ideale thema voor de expositie ‘In-
secten’ van de Waterlandse Kunstkring waar iedereen aan kan 
meedoen. Uw werk zal dan te zien zijn op de tweejaarlijkse 
overzichtstentoonstelling die van 24 september t/m 2 oktober 
en het weekend van 8 en 9 oktober in de Grote kerk van Mon-
nickendam wordt gehouden. De leden van de Kunstkring tonen 
hier het werk waar ze op dit moment mee bezig zijn. Daarnaast 
heeft iedereen een productie gemaakt met het thema insecten. 
Dit gaat gepaard met een uitnodiging aan het publiek: iedere 
Waterlandse kunstenaar of creatieveling kan een of twee wer-
ken op het thema inleveren. De enige voorwaarde is het for-
maat: uw werk meet 20 bij 20 centimeter of bij ruimtelijk werk 
20 bij 20 bij 20 centimeter. De inschrijving sluit op 15 septem-
ber, of eerder als het maximum van 400 werken is bereikt. De 
kosten zijn €2,50 per werk, te voldoen bij de inschrijfprocedure. 
De prijs van je kunstwerk (dat te koop zal zijn) bepaal je zelf! 
Zorg dat je werk is voorzien van een deugdelijk ophangsysteem 
voor tweedimensionaal werk, of uit zichzelf stabiel kan staan bij 
ruimtelijk werk. Voorzie je inzending van titel en naam kunste-
naar op de achterkant om vergissingen te voorkomen. Inschrij-
ving en meer info gaat uitsluitend via de  www.waterlandse-
kunstkring.nl 
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