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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
Va 2 september iedere donderdag Digicafe 
4sep introductiecursus klassieke yoga voor kinderen 
4sep Open dag en rommelmarkt Zorgboerderij Waterland 
5sep Frank Evenblij, salonorkest Yellow Ribbon in kerk 
5t/m11sep collecte KWF Kankerbestrijding 
9sep Open Eettafel Broek in Waterland 
25sep heropening Draai 33 
16 oktober Rommelmarkt Broeker Kerk 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn 
openbaar, U bent van harte welkom! U vindt informatie 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 advocaten. Ivm de corona-maatregelen zal het 
advies nu telefonisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 
2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, 
(secretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 
 

Open eettafel Broek in Waterland 
Cateraars: Land en Zeezicht, De Verkeerde Wereld, De 
Taanketel en De Visscher 
Kosten: € 13,50 p.p. inclusief 1 drankje 
Locatie: Draai 33, 1151 CD Broek in Waterland  
Datum:  donderdag 9 september en donderdag 14 oktober  
Tijd: 12.00 uur 
Na lang moeten wachten, gaat de eettafel vanaf september 
weer van start! 
Wij zijn ontzettend blij u mede te delen dat we weer starten 
met de open eettafel! Helaas is het coronavirus nog niet weg, 
daarom zullen wij ons aan de corona maatregelen houden. 
Omdat het weer de eerste keer is dat de eettafel 
georganiseerd wordt, vragen wij u vooraf aan te melden voor 
de eettafel. Dit kan al voor beide data, 9 september en 14 
oktober.  
Aanmelden kan bij het servicepunt van WelzijnWonenPlus 
Waterland. U kunt het servicepunt bereiken op: 0299 650 480 
van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Buiten 
deze tijden kunt u een e-mail sturen naar: 
waterland@welzijnwonenplus.nl of een voicemail inspreken.  
Opgeven voor de eettafel van donderdag 9 september kan tot 
uiterlijk maandag 6 september 12:00 uur.  
Opgeven voor de eettafel van donderdag 14 oktober kan tot 
uiterlijk maandag 11 oktober 12:00 uur.  
Wij kijken ernaar uit en hopen u snel weer te zien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digicafé  
Het digicafé is vanaf 2 september weer open. Hebt u wat 
probleempjes met laptop, mobiel, of andere digi-zaken, Het 
digiteam  wil u graag bijstaan om het ongemak te 
verhelpen. Wilt u anderen bijstaan in het omgaan met mobiel 
of laptop, ook u bent welkom. Digicafé is open iedere 
donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. 

 
Draai 33 

Beste inwoners van Broek in Waterland – WELKOM,  
fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten!  
Het Wijksteunpunt Draai 33 gaat weer geheel open!  
Na een jaar van heel weinig activiteiten gaan we na de 
zomervakantie weer van start.  
Draai 33 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 en  clubjes 
te organiseren in de mooie en praktische accommodatie van 
Draai 33 (volledig uitgeruste keuken, piano, biljart en  
overheadprojector. Zijn er bijvoorbeeld mensen (of een 
organisatie) die muzieklessen wil gaan geven, allemaal 
mogelijk! Momenteel wordt er alleen accordeonles  gegeven.  
Overweegt u Draai 33 te gebruiken,  neemt u dan contact op 
met Mariska Stenzler(06-48557260) of via mail 
(info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg kijken wat er 
mogelijk is.  
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden! 
Weinig werk, maar wel noodzakelijk!  Als het u iets lijkt, mailt u 
ons gerust of neemt u contact op met één van de 
bestuursleden (Marieke Maars, Rini te Boekhorst, Marion 
Boon)  
Zaterdag 25 september gaan wij het nieuwe seizoen openen. 
Meer informatie hierover volgt.  
Graag tot ziens!  
Namens bestuur en beheerder Draai33 
 

K.W.F. Kankerbestrijding collecteert van 5 t/m 11 
september 2021 

“Nederland staat op tegen kanker” staat dit jaar in het teken 
van de toekomst waarin  de zorg voor kankerpatiënten en 
onderzoek naar kanker altijd doorgaan. 
Daarom collecteren wij dit jaar weer met de traditionele 
collectebus om contant te doneren en de mogelijkheid om de 
QR-code te scannen. 
Stel de collectant (e) niet teleur. 
Bij voorbaat hartelijk dank namens K.W.F. afd. Broek in 
Waterland, Zuiderwoude en Uitdam 

 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 10 september 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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Verloren 
Zaterdag 14 augustus verloren draadloze "oortjes" .Op weg v 
wagengouw naar sdob of op 't sdob terrein/broekerhuis 
Voor wie ze heeft gevonden en ze terug wil geven graag 
bellen met corrie 0683340388 
 

Kippen 
Wie wil onze 3 Barnevelder rode kippen adopteren (eventueel 
met nacht hok) ze zijn in de tweede leg gegaan. En ze leggen 
mooie grote eieren. 
Tel: 0648247018 

 
Pilatespilatespilatespilates 

Heb je ook weer zo’n zin in een gezellige groepsles, waarbij je 
werkt aan je souplesse, kracht en ontspanning? Kom dan een 
GRATIS proefles doen. Je versterkt je core, hetgeen 
fantastisch werkt bij rugproblemen, je stretcht waardoor je 
soepel blijft of wordt en door de meditatieve afsluiting ga je 

voldaan en ontspannen naar huis        

Bel Carol voor info of een GRATIS proefles 0611395952 

 
Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 

Als je kind geboren is in 2015 – 2016, 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 
woensdagmiddag 8 & 15 september van 15:30 – 16:30. 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 Thomas Koster (coördinator 
Minipupillen SDOB) Thomaskoster@hotmail.com.   

 

Broeker Snooker (en pool en biljart) 
In Het Broeker Huis kan sinds kort fantastisch gesnookerd, 
gepoold en gebiljart worden!! Oh, en gedart, dat ook nog. 
Het biljart is geheel gereviseerd en staat in de bieb, de 
snookertafel is weer als nieuw en er is een prachtige pooltafel 
bijgekomen!! 
Voor info en reserveren: 020-4031314 

 
Pedicure/schoonheidssalon 

Mijn naam is Kimberly van Aalstede. Ik heb al 13 jaar mijn 
pedicure/schoonheidssalon in Amsterdam Noord. Ik heb ook 
een tijdje in Monnickendam gezeten. 
Interesse? Bel of mail naar: 
0616483356/info@beautykimberly.nl 

 
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 
genieten 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 
verschillende 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 
videoscherm naast de ingang.  
 

Programma najaar van de Broeker Kerk bekend! 
Deze zomer kunnen we al genieten van de prachtige expositie 
en workshops van Bram Stoof, en daarna kunnen we 
(eindelijk!) weer genieten van vele concerten, voorstellingen 
en exposities in onze Broeker Kerk. Het nieuwe seizoen 
openen we 5 september met o.a. Frank Evenblij en een 
optreden van het salonorkest Yellow Ribbon. Verder kan je 
dit najaar o.a. optredens verwachten van Karin Bloemen (14 
november en 29 december), The Bayou Mosquito’s met als 
gast Lucretia van der Vloot op 17 oktober, een voorstelling  
 
 
 
 
 

 
 
 
van Rik Hoogendoorn op 19 september, een middag 
met Peter Henk Steenhuis over de Zin in het 
alledaagse op 3 oktober, kan je aanschuiven bij 
een Gentlemen's Diner of een Ladies Dinner op 28 en 29 
oktober. Natuurlijk is weer een rommelmarkt op 16 oktober, 
gaan we Samen Zingen 22 december en kan je genieten van 
een kerst-optreden van het Gemengd Koor op 19 december.  
Op www.broekerkerk.nl vind je meer info en kan je alvast 
kaarten bestellen! 
Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief  Wat is er te 
doen in de kerk. Ga naar www.broekerkerk.nl/aanmelding-
nieuwsbrief en meld je aan! 
 

Zonnebloemloterij 
De Zonnebloemloterij is weer gestart. Maandag 8 november 
2021 vindt de trekking plaats. 
Vrijwilligers van de Zonnebloem Monnickendam & Omstreken 
komen in de weken van 23 augustus t/m 4 september 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? 

 
De Ouderensoos Broek heeft dringend behoefte aan 

vrijwilligers 
Door vergrijzing en hier en daar lichamelijk ongemak is een 
ernstig tekort ontstaan aan vrijwilligers. Wie helpt ons uit de 
nood en wil één donderdagmorgen in de maand ons team 
komen versterken. Het zal toch jammer zijn als aan het 
jarenlange ophalen van papier om deze reden een einde 
komt.  
Dus als je die ene donderdagmorgen in de maand vrij bent en 
zin hebt in een ochtend bewegen in de frisse lucht, meld je 
dan alsjeblieft aan bij: 
Bram van Dam: telefoon  06 16 70 68 20 
e-mail:  soosbroek@gmail.com  
 

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: bibliotheekbroekinwaterland@karmac.nl of kbs@karm
ac.nl 

 
Kinderyoga in De Draai 

Op zaterdagochtend 4 september start ik met een 
introductiecursus Klassieke yoga voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Klassieke yoga leert je om meer grip te krijgen over je 
lichaam, je gevoelens en je gedachten. Door inspanning en 
ontspanning. In deze cursus ga je op je hoofd staan (als je 
durft), ontdekken waar je heel blij van wordt en ontdek je dat 
jouw hartewens ook echt uit kan komen. Door 
yogaoefeningen, creativiteit, muziek, verhalen en spel, maak 
je kennis met Klassieke yoga. Een cursus bestaat uit 12 
lessen van een uur, die wekelijks plaatsvinden op de 
zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur  voor kinderen vanaf 6 
jaar. En van 10.00 tot 11.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. 
De lessen kunnen ook gevolgd worden op de 
woensdagmiddag in Ilpendam. Aanmelden kan tot 1 
september via www.despiritueleschool.nl of bel/app Angela op 
06-51616234 
 

Open dag en rommelmarkt 
Hoera!! Zaterdag 4 september is er van 11.00 tot 14.00 weer 
een rommelmarkt tijdens de open dag van ZORGBOERDERIJ 
WATERLAND. 
De dag duurt van 11.00 tot 14.00. 
Vanzelfsprekend blijf je thuis als je je niet lekker voelt. 
Adres: Overlekergouw 1, 1151 CZ Broek in Waterland 
Voor vragen bel Jolanda Nankman: 06-27377396  
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Vooraankondiging rommelmarkt 2021 
Zaterdag 16 oktober 2021 zal een rommelmarkt  t.b.v. het 
onderhoudsfonds van de Broeker Kerk worden georganiseerd 
in de kerk van Broek in Waterland van 9.00 tot 14.30 uur.  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zaterdag 9 
oktober bij u thuis te bewaren? De organisatoren van de 
Rommelmarkt beschikken namelijk niet meer over een plek 
waar alle goede gaven van te voren opgeslagen kunnen 
worden. Hebt u bruikbare spullen, bel dan vanaf half 
september Marion Spaans 020 403 1494 of mail Annet  
Nielsen a.nielsenschouten@gmail.com  Zaterdag 9 oktober 
komen we dan langs om uw spullen op te halen. 
Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 
worden gebracht. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nieuwsbrief Vernieuwbouw obs De Havenrakkers 
Goed nieuws! De vergunning voor de vernieuwbouw van obs 
De Havenrakkers is door de gemeente Waterland verleend en 
op donderdag 1 juli is het contract met aannemersbedrijf 
Vaessen getekend. De leerkrachten en leerlingen zullen 
samen met de BSO van Stichting Kinderopvang Waterland 
tijdelijk verhuizen en de vergunning voor deze tijdelijke 
huisvesting is inmiddels aangevraagd. Er wordt met name 
goed gekeken naar de verkeerssituatie die zal ontstaan. Zo 
worden langzaam- en autoverkeer zoveel mogelijk 
gescheiden en wordt met het waterschap afgestemd over het 
herstel van de Van Disweg en een verkeersveilige inrichting 
daarvan (in de vorm van een fietsstraat, auto te gast). Als 
alles volgens planning loopt, kan er al in oktober gestart 
worden met de werkzaamheden. De exacte planning volgt, 
maar is afhankelijk van zaken zoals de vergunningverlening 
voor de tijdelijke huisvesting, het beschikbaar komen van 
nutsvoorzieningen, etc. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met OPSPOOR, via 
facilitairbedrijf@opspoor.nl. 

 
Inzameling voor de voedselbank zaterdag 18 september 

2021 
In de kerk van Broek in Waterland van 11.00 tot 13.00 uur 
In de kerk van Zuiderwoude van 11.00 tot 12.00 uur 
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, 
blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook  douchespullen en 
tandpasta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank rekenen weer op u!  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift,  
dat kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente  
van Broek in Waterland en Zuiderwoude/Uitdam  
en de Raad van Kerken Broek in Waterland. 
 

Uitslag katknuppelen 
Burning Broek  9  punten 
Sons of Anarchie           8 punten 
Broeker Pride                 8 punten 
Star Wars                      7 punten 
Schildpadden                6 punten 
Freddies                        6 punten 
Tijgers                           5 punten 
Bouw Broek                   4 punten 
B- Team                         2 punten 
Spek en Bonen              2 punten 
Broeker Defence            1 punt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

We gaan weer zingen – kom je ook? 
Woensdag 25 augustus mogen we eindelijk weer beginnen 
met onze wekelijkse repetitie in het Broeker Huis. Bij gunstig 
weer doen we dat in de tuin….. 
Zingen in een koor maakt je vrolijk en ontspannen, je wordt 
opgenomen in een team, beleeft samen de muziek en hoort 
hoe de verschillende stemmen samen één geheel vormen.  
Ook zonder ervaring ben je welkom bij het Gemengd Koor 
Broek in Waterland.  
Onder de enthousiaste leiding van dirigent Joep van der Oord 
zingen we in een ongedwongen sfeer mooie en afwisselende 
muziek: soms klassiek, soms wat lichter.  
Kom eens naar een repetitie, proef de sfeer en zing mee – de 
eerste vier weken is dat gratis en geheel vrijblijvend! 
En ja mannen – dat geldt ook voor jullie…..! 
De repetities zijn woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in het 
Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), Loes de 
Gier (020-4033191), Wim Drijver (020-403 1201). Of mail naar 
zingen@broekerkoor.nl. Website: broekerkoor.nl 
 

 
 
 
 

Broekerhavenkoor 
We gaan (mogen weer) beginnen !! 
Op woensdag 29 september komen we weer bij elkaar in  
Draai 33 om onder leiding van Ans Sluiters niet al te 
moelijken liederen te zingen. Kom ook eens vrijblijvend 
langs. Misschien is het ook iets voor u. U bent welkom 
v.a. 14.00 uur.  
Gezellig! Het koor 
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