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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 
iedere 2e donderdag van de maand 
10mrt Oud papier Soos Broek Zuid  
13mrt Vader en dochter over eetstoornis Broeker Kerk 
13 t/m 19mrt Collecte Amnesty International 
19mrt Vrijwilligersdag Volgermeer 
25mrt Lentediner Broekerkerk 
25mrt Bingo Dorpshuis Zuiderwoude 
27mrt Symfonieorkest De Harmonie Broeker Kerk 
2apr Rommelmarkt Broeker Kerk 
2apr Kennismaking nieuwe inwoners 
3apr Jubileumconcert Fanfare Zuiderwoude 
26 en 27mei Kunstroute Broek in Waterland 
9,10,11jun Neeltje Pater 
 

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. De vergaderdata zijn: 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 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. 

 
Digicafé 

Ook het digicafé is weer toegankelijk om samen met 

een bereidwilliger  uw laptop of mobiel in orde te brengen. 

Wilt u ook 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 

 
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 
organiseren. Daarbij kunt u denken aan; samen koffiedrinken, 
samen 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 georganiseerde 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 
 
ATTENTIE  SRV De Draai ATTENTIE 
VRIJDAG 11 MAART GAAT HET SJOELEN NIET DOOR 
i.v.m  een activiteit van wonen plus in het kader van NL Doet 

 
10-weekse cursus Yoga met je Kind 

Doe jij aan Yoga? En gun je dit je kind ook? Ontdek hoe je het 
samen spelenderwijs kunt gaan beoefenen. En ervaar hoe het 
meer harmonie, aandacht en wijsheid in je gezin brengt. Yoga 
is leven! De  cursus start op woensdagavond 6 april bij Just 
You in Ilpendam. Meer informatie? Ik vertel je er graag over: 
06-51616234 (Angela, docent Klassieke Yoga en pedagoog) 

 
Broeker Kerk 

Zondagmiddag 13 maart. Vader en dochter over een 
eetstoornis. 
De eetstoornis van de 15-jarige Hille Steenhuis leidde zo vaak 
tot ruzie met haar vader Henk dat hij voorstelde elkaar 
voortaan 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 
vertellen Hillie en Henk over de thema’s uit het boek en gaan 
zij hierover in gesprek met het publiek. Wat is de invloed van 
social 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 
 
Collecteweek Amnesty International, 13 t/m 19 maart 2022 

De jaarlijkse collecte van Amnesty International wordt 
gehouden van 13 t/m 19 maart 2022 
We komen weer bij u langs met de collectebus voor uw 
bijdrage. Het is ook mogelijk om een iDEAL QR donatie te 
doen. De collectant heeft op zijn/haar legitimatiebewijs (en op 
de collectebus) een QR code staan die met een generieke QR 
scanner op uw mobiel (of met de meeste bank-apps) kan 
worden gescand. Belangrijk om te weten: Uw donatie is 
eenmalig en anoniem. 
Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die 
wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen. Om 
haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en 
overal te kunnen zeggen wat ze wil – neemt Amnesty voor 
onderzoek en acties geen geld aan van overheden of 
politieke groeperingen.Juist daarom is de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie. 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 18 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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Vrijwilligersdag Volgermeer zaterdag 19 maart 2022 
Op zaterdag 19 maart 2022 organiseert het Burgerkomitee 
samen met de Beheergroep Volgermeer voor de achttiende 
keer de vrijwilligersdag Volgermeer. 
Er is weer een gevarieerd programma voor jong en oud 
waarbij iedereen de handen uit de mouwen kan steken. 
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30. 
Verzamelen bij de Keet op Broekergouw 22, 1027 AH 
Amsterdam (vlak bij Broek in Waterland). 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor de organisatie is 
het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft. Aanmelden graag 
door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
 

Lentediner in de Broeker Kerk 25 maart 
Dit diner in de Broeker Kerk is dé kans om kennis te maken 
met die dorpsgenoot voor je in de rij bij Pels, die op het 
schoolplein, die aan de bar bij De Drie Noten, of om gewoon 
nieuwe mensen in je dorp te leren kennen, of om gezellig met 
je dorpsvrienden een avondje lokaal bij te kletsen, borrelen en 
eten. En breng dan vooral die nieuwe dorpsbewoner mee die 
net is verhuisd naar jouw buurtje! 
De prijs voor het diner (€55) is inclusief een welkomstdrankje 
en tien euro voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. 
De overige drankjes worden aan het einde van de avond 
afgerekend. Je kan kiezen uit een vlees- vis en vega-menu. 
Kaarten via www.broekerkerk.nl 
 

BINGO op vrijdag 25 maart 2022 
20.00 uur Dorpshuis Zuiderwoude, georganiseerd door de 
Fanfare Zuiderwoude. Dit is de uitgestelde "jubileum" bingo 
(100-jarig bestaan Fanfare 1920-2020).   
Er zijn mooie prijzen te winnen en tussendoor is er het rad 
waar u mooie prijzen mee kan winnen.  
Dit jaar zijn er gesponsorde prijzen te winnen zoals mooie 
waarde/tegoedbonnen, ook is er weer het verrassingselement 
toegevoegd, u maakt meer kans op een prijs!!  
Komt allen!! 
 

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 

Mendelssohn: viool-concert in e, solist Henk Rubingh. 

Franz Schubert symfonie nr.8 / “Ünvollendete”. 

Kaarten verkrijgbaar via: 

http://www.deharmoniesite.nl/kaartverkoop 
 

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 
bruikbare spullen, bel dan vanaf half maart naar Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet Nielsen 
a.nielsenschouten@gmail.com 
Maandag 28 maart komen we dan langs om uw spullen 
op te halen. Dit jaar kunnen uw bruikbare spullen op 
afspraak met Marion Spaans, ook van tevoren worden 
gebracht naar Laan 4. Mocht maandag 28 maart u niet 
uitkomen 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 
opgehaald. Let op !! Televisies, computers en 
randapparatuur worden niet meegenomen of 
aangenomen in de kerk. P.S. Boeken en 
grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 worden 
gebracht. 
 

Uitnodiging bijeenkomst nieuwe inwoners Broek in 
Waterland 

Zaterdag 2 april 2022 
Deze uitnodiging is voor alle nieuwe inwoners van Broek in 
Waterland, die vanaf 2019 in ons dorp zijn komen wonen.  
U bent van harte welkom op de nieuwe bewoners borrel die 
plaats zal vinden op  
Zaterdag 2 april 2022 16.00 – 18.00 uur. 
Locatie: Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u op informele wijze kennis  
 
 

 
 
maken met de vele verenigingen en stichtingen die in ons 
dorp actief zijn. De nieuwe ‘Broek voor dummies’ gids zal dan 
beschikbaar zijn. Deze uitgave biedt u een beeld van het 
culturele, sportieve en maatschappelijke leven in het dorp. 
Mede met het oog op de dan mogelijk nog geldende 
coronaregels graag aanmelden vóór 26 maart via 
info@broekerhuis.nl. Dan weten we ook op hoeveel mensen 
we ongeveer rekenen.  
Kinderen zijn ook welkom. Voor hen organiseren we een 
activiteit in een van de ruimtes van het Broeker Huis. 
Namens de organiserende verenigingen en stichtingen, 
Remco Bouwman  
Voorzitter Stichting Broeker Gemeenschap 
 

Jubileumconcert Fanfare Zuiderwoude 
Op Zondagmiddag  3 April 2022 om 13.00 uur geeft het 
Fanfare Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts haar concert 100 
+ 2 . 
Het zal gehouden worden in de Opstandingskerk, de Werf, 
Monnickendam. 
In 2020 bestond het fanfare Zuiderwoude 100 jaar, 
hiervoor hebben zij een Koninklijke onderscheiding  gekregen, 
dit is in alle soberheid uitgereikt vanwege de pandemie die 
ons de laatste 2 jaar in de greep heeft gehouden. 
Eindelijk kunnen we ons d.m.v. een mooi concert nu laten 
horen en hebben hiervoor Thomas Piet en Rolf Hoogenberg 
als solisten uitgenodigd. 
De entree is gratis 
Voor een vrijwillige bijdrage staat een bus bij de uitgang. 
U bent van harte welkom 
 
WIJ HEBBEN IETS BUITENGEWOON LEUKS VOOR IN JE 

AGENDA! 
Hou 9, 10 en 11 juni 2022 maar alvast vrij voor een heerlijk, 
lang theaterweekend. Want Neeltje Pater organiseert voor de 
6e keer een spetterend Huiskamerfestival, met als stralend 
middelpunt ons theaterwalhalla op het Kerkplein. Wat je 
precies gaat zien, houden we nog even geheim, maar dat je 
deze “Buitengewoon”-editie niet wilt missen, weten we wel 
zeker.  
PS: Wil je ons op welke manier dan ook sponsoren? We 
ontvangen je met open armen, want voor niks gaat de 
spotlight op:-) Stuur dan een mail naar 
sponsoring@neeltjepater.nl 
 

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, 
kunstzinnige 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 
maandelijks 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. 
 

Wil je zingen, zing dan mee met het Broeker Koor! 
Het gemengd koor Broek in Waterland zoekt nieuwe 
enthousiaste leden om het koor te versterken. Ervaring met 
zingen is niet nodig. Iedereen wordt hartelijk verwelkomd. Je 
kunt een maand gratis uitproberen of het je wat lijkt. Wij 
zoeken zowel mannen en vrouwen. 
Ons koor repeteert op de woensdagavond in de bibliotheek 
achter het Broekerhuis van 20.00 tot 22.00 uur onder 
aanvoering van dirigent Joep van Oort.  
Kom en zing mee!  
Voor meer informatie kijk op onze website 
www.broekerkoor.nl of bel Ruud Jacobs op nummer 06 
55171350 
 
 

mailto:info@volgermeer.nl

