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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 voorlopig dicht 
iedere 2e donderdag van de maand 
24feb Oud papier Soos Broek Zuid 
2mrt Vergadering Dorpsraad 
3mrt Oud papier Soos Broek Noord 
6mrt Leven met drank en drugs Broeker Kerk 
10mrt Oud papier Soos Broek Zuid  
13mrt Vader en dochter over eetstoornis Broeker Kerk 
13 t/m 19mrt Collecte Amnesty International 
27mrt Symfonieorkest De Harmonie Broeker Kerk 
2apr Rommelmarkt Broeker Kerk 
26 en 27mei Kunstroute Broek in Waterland 
 

Verzoek van de redactie 
Wilt u het alstublieft (tijdig) melden wanneer een evenement 
niet doorgaat, of wanneer plaatsing van een oproep niet lan-
ger nodig is? Zie onze deadline in het kader hierboven, 
In principe kijken wij alleen op deze dag in de mailbox! 
Het voorkomt foutieve informatie, en een overmaat aan reac-
ties. 
Alvast reuze bedankt! 

 
Dorpsraad 

Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, 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. De vergaderdata zijn: 2 mrt; 6 april, Jaarvergadering; 1 
jun; 6 jul; 7 sept; 5 okt; 2nov en 2 december 2022. 
 

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. 

 
Sluiting Digicafé  

Binnen het Digicafé zijn de mensen bereid om u te helpen met 
het oplossen van probleempjes met laptop of mobiel. Maar 
ook uw gezondheid is een belangrijk gegeven in DRAAI33. 
Om het virus in het cafë geen kans te geven, sluiten we het 
Digicafë voor enige tijd. Bij opening bent u weer van harte 
welkom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorger ochtendkrant gezocht 

Met spoed bezorger(ster) gezocht voor de ochtend krant. 

Leuke bijverdiensten. Vanaf 15 jaar. Voor info kijk op bezorg-

dekrant.nl 

Draai 33 
U bent van harte welkom in DRAAI33  om samen activiteiten te 
ondernemen. Voor alle bewoners van Broek, Zuiderwoude en 
Uitdam is DRAAI33 namelijk beschikbaar om iets moois te or-
ganiseren. Daarbij kunt u denken aan; samen koffiedrinken, sa-
men eten, muzieklessen, workshops, allerlei binnen activiteiten 
voor jong en oud, een klein feestje vieren etc. We nodigen u 
van harte uit om deel te nemen aan een van de reeds georga-
niseerde activiteiten of om iets heel nieuws te organiseren. Op 
de website www.draai33.nl kunt u kijken wat de mogelijkheden 
zijn ook kunt u ons bellen of mailen info@draai33.nl / 06-
48557260 
Bestuur DRAAI33 
 

Kinderyoga 
Op zaterdagochtend 26 februari starten we in De Draai met 
een nieuwe serie yogalessen, voor kinderen vanaf 6 jaar. In-
spannen, ontspannen, naar binnen keren en… opladen. Spe-
lenderwijs komen de kinderen in contact met Klassieke Yoga. 
Lestijden: wekelijks van 10 tot 11 uur. Bijdrage: 110 euro voor 
12 lessen, Eerst een proefles volgen? Dat kan! Bel/app me op 
06-51616234 Angela 
 

!!!!!!!! NOODOPROEP !!!!!!!!! Voor Niels Tessel               
Helaas mag ik mijn werk als personal trainer niet meer uitoe-
fenen in mijn mooie studio aan de Cornelis Roelestraat 34. 
Ongeloof, verbazing, verdriet en teleurstelling hebben nu even 
de overhand maar we moeten door!  
Ik ben dus met SPOED op zoek naar een andere bedrijfs-
ruimte in Broek in Waterland, mocht iemand iets horen of we-
ten hoor ik het heel graag! Een ruimte van ongeveer 40m2 al 
is het voor een 1 jaar...? Uiteraard voor huur. Het gaat om 
zeer korte termijn dus echt alle hulp is welkom!  
Delen? heel graag! 

 
Werk aan de kerk 

In 2018 werd het kerkgebouw van ons dorp overgedragen aan 
de onafhankelijke Stichting Broeker Kerk. Daarmee werd de 
kerk een ontmoetingsplek en cultureel centrum voor iedereen, 
gelovig of niet-gelovig. Maar daarbij hoort ook de  
verantwoordelijkheid voor het toekomstige behoud van het 
monumentale gebouw. 
Het stichtingsbestuur heeft een meerjarenplan opgesteld voor 
het broodnodige onderhoud. Renovatie van de buitengevel is 
een flinke klus, die wordt verdeeld over drie opeenvolgende 
winters. Deze winter is de zuidgevel aan de beurt en de stei-
gers zijn daarvoor inmiddels opgebouwd. Het werk zal waar-
schijnlijk tot ongeveer half februari duren. 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 4 maart 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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Wil je meer weten over de kerk, wil je meehelpen als vrijwilli-
ger of kun je financiële steun geven? Kijk eens op www. broe-
kerkerk.nl. 

 
Rommelmarkt 2022 in Broeker Kerk 

Zaterdag 2 april 2022 zal er een rommelmarkt worden 
georganiseerd in de kerk van Broek in Waterland  van 
9.00 tot 14.30 uur. Deze Rommelmarkt wordt gehouden 
t.b.v. het onderhoud van de Broeker Kerk. Heeft u bruik-
bare spullen, bel dan vanaf half maart naar Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen a.nielsen-
schouten@gmail.com 
Maandag 28 maart komen we dan langs om uw spullen 
op te halen. Dit jaar kunnen uw bruikbare spullen op af-
spraak met Marion Spaans, ook van tevoren worden ge-
bracht naar Laan 4. Mocht maandag 28 maart u niet uit-
komen voor het ophalen, dan kunt u de bruikbare spullen 
van maandag 28 maart t/m donderdag 31 maart van 
10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur zelf naar de 
kerk brengen. Toch nog vervoersproblemen? Bel of mail 
naar bovenstaande adressen en het wordt alsnog opge-
haald. Let op !! Televisies, computers en randappara-
tuur worden niet meegenomen of aangenomen in de 
kerk. P.S. Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd 
naar Laan 4 worden gebracht. 
 

Broeker Kerk 
Zondagmiddag 6 maart. Leven met drank en drugs. 
Jessica Broekhuis vertelt haar levensverhaal. Hoe konden 
drank en drugs omslaan in een verslvind en je leven verwoes-
ten? Haar verhaal gaat over liefde, moed, kracht en hoop. 
Jessica gaat in gesprek met ouders, en (apart) ook met de 
jongeren zelf. Voor ouders (€ 10,00) vanaf 14.00 en 15.45 uur 
voor jongeren, 13-18 jaar (€ 5,00). Kaarten via www.boeker-
kerk.nl 
Zondagmiddag 13 maart. Vader en dochter over een eet-
stoornis. 
De eetstoornis van de 15-jarige Hille Steenhuis leidde zo vaak 
tot ruzie met haar vader Henk dat hij voorstelde elkaar voort-
aan te mailen. Hun gesprekken zijn opgetekend in hun 
boek Hongerklop, een eerlijk verslag over wederzijds begrip 
en onbegrip. Aan de hand van fragmenten uit het boek vertel-
len Hillie en Henk over de thema’s uit het boek en gaan zij 
hierover in gesprek met het publiek. Wat is de invloed van so-
cial media op het zelfbeeld van jongeren, wat zijn problemen 
(als anorexia) die hierdoor ontstaan, hoe verhoudt je je tot je 
kind bij deze problematiek, hoe blijf je in verbinding in plaats 
van boos te worden uit onmacht.  
13 maart 15.00 uur. Kaarten € 5,00 via www.broekerkerk.nl 
 

Fitness 
Kom sporten op  Nieuwland 21.In groepen van max. 6, met 
een eigen schema en onder begeleiding van een fysiothera-
peut/fitnesstrainer.  
Trainingstijden overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Er 
zijn jeugdgroepen (vanaf 13 jr.) ouderengroepen en op maan-
dagavond Pilates. Voor verdere informatie kijk op www.robde-
baat.nl ; mail naar info@robdebaat.nl 

 

MT Sport- en ontspanningsmassages 
Bij mij kunt u terecht voor diverse soorten massages. 
Heeft u last van stijve spieren of (klachten) door en/of bij het 

sporten kom dan voor een sportmassage. Wacht nooit te 

lang!!!  Een massage kan een blessures voorkomen.  
Deep-tissue massage voor de rug is een heerlijke massage 

wanneer u veel last van de schoudergordel/nek heeft door bv 

het vele computerwerk  
Slaapt u slecht, heeft u last van stress of gewoon een moment 
voor uzelf nodig, een ontspanningsmassage kan u daarbij hel-

pen. Ook een massage met warme kruidenstempels is een 

heerlijk ontspannende massage, de kruiden werken mede ver-

lichtend bij allerlei spierklachten.  
Keuze genoeg. Voor meer informatie of afspraken kunt u mij 

bereiken via 06-16504228 of monique.tessel@hotmail.com  
Monique Tessel, Sport- en Wellnesstherapeut  

 
Randstad Schoonheidsverzorging 

Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u terecht voor ge-
zichts- en lichaamsbehandelingen. Voor informatie over de be-
handelingen en de kosten daarvan kunt u kijken op: 
https://randstadschoonheid.wixsite.com of googelen op Rand 
 
 

 
stad Schoonheidsverzorging. Voor meer informatie en het ma-
ken van afspraken kunt u mij bereiken op 0628173460. Saskia 
Laarman, schoonheidsspecialiste.  

Muziekschool Waterland 
Muziekschool Waterland is dé aanbieder van muziekonderwijs 
in Purmerend en omstreken. Op alle 64 scholen in de regio 
verzorgen we muzieklessen. In de klas en na school. Muziek-
school Waterland vindt het belangrijk dat muziekonderwijs 
toegankelijk is voor alle kinderen. Daarnaast hebben we een 
ruim aanbod aan cursussen. 
Meer informatie: www.muziekschoolwaterland.nl 
Contact: Jona van Breemen , PR en Communicatie coördina-
tor: j.van.breemen@muziekschoolwaterland.nl 
 

Yoga in ‘De Ruimte’ 
Een droom komt uit: In voorheen 'Het Venster op Waterland' 
(Overlekergouw 1) zijn we met een groep yogadocenten en 
therapeuten begonnen met 'De Ruimte'. Op deze bijzondere 
plek, middenin de natuur, kan je vanaf nu dagelijks yogales-
sen volgen.  
Met een team van 4 yogadocenten (Miriam Evers, Laura 
Hudepohl, Kerry Reinking en Berber Schönholzer) bieden we 
verschillende stijlen yogalessen aan, zoals Iyengar Yoga, Yin 
Yoga en ook therapeutische yogalessen. 
Je kan lessen volgen op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond  
en woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend. De meeste live 
lessen zijn ook online te volgen. 
Zien je we binnenkort op de mat? 
Bekijk het rooster en meld je aan via: www.iyomi.nl 

 
Inschrijving De Havenrakkers  

Alle kinderen die in het schooljaar 2022/2023 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juli 2019) kunnen ingeschre-
ven worden aan OBS De Havenrakkers. 
Wij willen van tevoren goed weten hoeveel nieuwe kleuters wij 
in het schooljaar 2022-2023 kunnen verwachten op onze 
school. Zo kunnen wij een gedegen inschatting maken en onze 
formatie daarop afstemmen.  
Wilt u daarom alstublieft voor 1 april uw kind bij ons op school 
komen inschrijven?? 
Een inschrijfformulier vraagt u aan via: w.sack-slaats@op-
spoor.nl. Voor een gesprek en/of rondleiding neemt u contact 
op met onze directeur: Peter Bakker (directie@obsdehavenrak-
kers.nl) of telefonisch via: 020-4031847. 
Rondleidingen vinden plaats met de huidige corona maatrege-
len (na schooltijd en met een mondkapje op). 
 
Collecteweek Amnesty International, 13 t/m 19 maart 2022 

Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die we-

reldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen Voor vra-

gen kunt u contact opnemen met de collecte coördina-

tor:  Willem de Vries, tel: 0653-160229  of e-mail: wde-

vries.willem@gmail.com 

 

Symfonieorkest De Harmonie 

Concerteert in de Broeker Kerk op zondag 27 maart om 

14.30 uur. Dirigent: Gerard Wiarda. Programma: Laurens 

Katgerman: Symfonische Suite Z@psody. Felix Mendels-

sohn: viool-concert in e, solist Henk Rubingh. Franz Schu-

bert symfonie nr.8 / “Ünvollendete”. 

 
Filmhuis Broek 

Iedere tweede donderdag van de maand, met uitzondering 
van juli en augustus wordt er een film gedraaid door Filmhuis 
Broek. Vanaf 10 maart a.s. in Het Broekerhuis/achterzaal. Met 
de versoepelingen van de corona-maatregelen kunnen we de 
filmavonden weer organiseren. Filmhuis Broek is een initiatief 
van 3 vrouwen uit Broek in Waterland. Wij streven er naar om 
een gevarieerd en interessant filmaanbod te doen, dichtbij 
huis. Het kunnen nieuwe films zijn, maar ook oude, kunstzin-
nige films. Uiteraard staan we open voor suggesties en tips! 
We starten om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00. De 
bar van het Broekerhuis is open voor koffie voor én een 
drankje na, op eigen kosten. We vinden het gezellig om na te 
praten, maar er is geen bespreking van de vertoonde film. Als 
je geïnteresseerd bent naar het Filmhuis Broek meldt je dan 
aan op filmhuisbroek@gmail.com. Wij sturen je dan maande-
lijks een nieuwsbrief waarin je de gegevens vind van de te 
vertonen film. Je kunt je via het email adres opgeven en je 
krijgt via de mail bericht of er plaats is. Wij hopen jullie te zien 
op één van de komende filmavonden, Ada de Vries, Patricia 
Nicol en Johanna Huizer. 
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