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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 
14jul Oud papier Soos Broek Zuid 
21jul Oud papier Soos Broek Noord 
t/m 26jul Expositie Nanda de Klerk Kerk Z’woude 
28jul Oud papier Soos Borek Zuid 
29jul-28aug Expositie Frans van Vuuren Kerk Z’woude 
4aug Oud papier Soos Broek Noord 
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 
openbaar. U vindt informatie op de agenda, die in het weekend 
voor de eerste woensdag van de maand op 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst wordt.  
Vergaderdata: 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 
Leeteinde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, 
(secretariaat 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 
ondernemen. 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. 
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. 
Graag tot ziens! 
 

Digicafé 

Het digicafé is deze zomer gesloten. In september beginnen 

we weer. 

 
MS fonds 

De opbrengst van de collecte van het MS fonds is dit jaar heel 
goed verlopen. Mede dankzij de fantastische collectanten. 
(bedankt allemaal). 
De opbrengst is 1161,74 euro in de bussen en via QR komt 
daar nog 306,51 bij. 
Iedereen bedankt voor het doneren voor dit goede doel. 
Tineke Tuin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fototentoonstelling ‘Hoeders van de 

Broeker Kerk’ 
Stichting Broeker Kerk nodigt u van harte uit voor de feestelijke 
opening van de fototentoonstelling ‘Hoeders van de Broeker 
Kerk’ op vrijdag 5 augustus om 17.00 uur op het Kerkplein. 

 
Maak kennis met de hoeders van onze kerk. Wie houdt het 
bijzondere gebouw letterlijk en figuurlijk in stand? Voor de 
buiten expositie maakte dorpsgenoot en fotografe Tessa 
Posthuma de Boer achttien portretten op ware grootte van de 
hoeders – voor de binnen expositie maakte zij twintig foto’s van 
hun favoriete plekken in en om de kerk. 

 
Bij de tentoonstelling is een prachtig vormgegeven (hardcover) 
catalogus te koop. De binnen expositie is vanaf 29 augustus te 
zien. De werken hiervan worden op 2 oktober via een veiling 
verkocht. Meer informatie: www.broekerkerk.nl 
              
5 augustus, 17.00 uur: feestelijke opening fototentoonstelling 
‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 
13 augustus: boekpresentatie ‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 
op de Oudhollandse markt 
29 augustus: aanvang binnententoonstelling ‘Hoeders van de 
Broeker Kerk’ 
13 augustus: boekpresentatie ‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 
op de Oudhollandse markt 
29 augustus: aanvang binnententoonstelling ‘Hoeders van de 
Broeker Kerk’ 
17 september: fotoworkshop voor jongeren van Tessa 
Posthuma de Boer 
24 september: fotoworkshop voor jongeren van Tessa 
Posthuma de Boer 
2 oktober: veiling van de werken uit de binnenexpositie 
‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 

 
Expositie Nanna de Klerk 

Schilderijen van landschappen, stillevens, bloemen 
Mooi Waterland inspireert elke dag in elk jaargetijde, bij elk 
weer en op elk uur van de dag of nacht. 
Nanna de Klerk wil iets van de schoonheid van het omringende 
landschap  vastleggen om te bewaren voor later, in kleine, 
uiterst verfijnde schilderijtjes. Als door een brievenbus, 
waargenomen streepjes landschap. Elke dag een ander tijdstip, 
van heel vroeg in de morgen bij zonsopkomst tot laat in de 
avond bij zonsondergang, bij sneeuw en mist, bij zon en regen. 
Een kleine tijdreis door de seizoenen van Wonderschoon 
Waterland. Voor meer informatie, zie 
www.catharinastichtingzuiderwoude.nl  
Wanneer: t/m 26 juli, dagelijks van 13.00 – 16.00 (tevens de 
zomeropenstelling van de kerk) 
Waar: Kerkje van Zuiderwoude (Zuiderwouder Dorpsstraat 1), 
gratis entree 

 
 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 22 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 
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Expositie Frans van Vuuren 
‘Waterland’ – schilderijen en giclees 
Frans van Vuuren is geboren en getogen Amsterdammer en 
was vóór zijn pensionering werkzaam als docent in Amsterdam. 
Al eerder exposeerde hij in Het Kruithuisje in Alkmaar met de 
expositie “Waterland”. Deze keer dus in het hol van de leeuw. 
De expositie is een mix van schilderijen en een aantal 
kunstdrukken van eigen werk. 
Tijdens wandelingen in binnen- en buitenland blijft Frans 
gefascineerd door met name landschappen en de dorpjes die 
daarin gesitueerd zijn. Dat verwerkt hij in zijn doeken. Zie 
www.catharinastichtingzuiderwoude.nl  
Wanneer: 29 juli t/m 28 augustus, dagelijks van 13.00 - 16.00 
(zomeropenstelling van de kerk) 
Waar: Kerkje van Zuiderwoude (Zuiderwouder Dorpsstraat 1), 
gratis entree 

 
Kerk Zuiderwoude open zomer 2022 

Vanaf 2 juli t/m zondag 28 augustus  is de kerk van 
Zuiderwoude elke dag open van 13.00 tot 16.00 uur. Een 
heerlijke plek om 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 sokken en ander 
handwerk. De opbrengst 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.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 
 

In twee weken strak de bikini in?? 
Jaaaaa dat willen we allemaal wel, maar dat kan natuurlijk 
niet…wat wel kan is NU een gratis proefles PILATES komen 
doen en voelen dat je dit je hele leven wil blijven doen, omdat 
het zo goed voelt. Bel snel naar 0611395952 en maak die 
afspraak. Je zal merken dat je core er sterker door wordt, 
hetgeen rugpijn verhelpt of voorkomt, je fitter wordt, leniger, 
beter in je vel en nog 1000 andere redenen. Voor jong en oud, 
man of vrouw! Sportieve groeten van Carol (0611395952) 

 
 

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 
kunnen 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 
vacatures 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 
Jeugdcommissie) 06-53674849 of Rene (hoofd jeugdopleiding) 
06 – 26218629. Je mag ook een mail sturen naar 
jeugdcommissie@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 
Monnickendam  
Wie heeft er nou nou géén gevoel bij insecten? Ze zijn 
intrigerend, eng, vreemd of fascinerend. Ze roepen in elk geval 
een gevoel op. Dus zijn ze het ideale thema voor de expositie 
‘Insecten’ 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 
Monnickendam 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 werken op het thema inleveren. De enige 
voorwaarde is het formaat: uw werk meet 20 bij 20 centimeter 
of bij ruimtelijk werk 20 bij 20 bij 20 centimeter. De inschrijving 
sluit op 15 september, 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 kunstenaar op de achterkant om 
vergissingen te voorkomen. Inschrijving en meer info gaat 
uitsluitend via de  www.waterlandsekunstkring.nl 
 

Maatje gezocht 
Gevraagd: een maatje voor een man in Broek in Waterland 
die graag zo nu en dan samen met iemand naar een 
kringloopwinkel of rommelmarkt gaat, houdt van klassieke 
muziek, geniet van kunst en architectuur en een goed 
gesprek. Door een beperking zoekt hij iemand met een auto. 
Reiskosten worden vergoed. Bent u zo iemand of kent u zo 
iemand? Mail naar Humanitas t.a.v. Lotte Wouters. 

Mail: vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl  U kunt ook bellen: 

0612981587 
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