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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 
24mrt Oud papier Soos Broek Zuid  
25mrt Lentediner Broekerkerk 
25mrt Bingo Dorpshuis Zuiderwoude 
26mrt Garage sale 
27mrt Symfonieorkest De Harmonie Broeker Kerk 
2apr Rommelmarkt Broeker Kerk 
2apr Kennismaking nieuwe inwoners 
3apr Jubileumconcert Fanfare Zuiderwoude 
6apr Jaarvergadering Dorpsraad 
23apr Inzameling voedselbank 
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 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: 6 april, Jaarvergadering; 1 jun; 6 
jul; 7 sept; 5 okt; 2nov en 2 december 2022. 

 
Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad  

Woensdagavond 6 april a.s. houdt de Dorpsraad haar Jaar-
vergadering. Wij presenteren dan ons Jaaroverzicht 2021en 
ons financiële Jaarverslag van 2021. Inclusief de verslagleg-
ging van de kascommissie. Wij nodigen U van harte uit om 
aanwezig te zijn op onze Dorpsraad Jaarvergadering. Dit jaar 
kunnen wij U weer uitnodigen in het Broekerhuis, de achter-
zaal. De Jaarvergadering begint om 20.00 uur en eindigt om 
22.00 uur (of eerder) 
 
                         Meedoen met de Dorpsraad?! 
De Dorpsraad is er voor iedere inwoner van ons dorp. We dra-
gen bij aan het behoud en verbeteren van de leef-, woon- en 
werkomgeving van Broek. Voor de Gemeente Waterland zijn 
we de gesprekspartner. 
Bekijk onze website: https://www.dorpsraadbroekinwater-
land.nl/ 
We hebben een actief bestuur met daarnaast de Werkgroep 
Onderdoorgang. We zijn net gestart met de Werkgroep Ver-
keer. 
Ook denken we aan een Werkgroep Bouwen, o.a. vanwege 
de ontwikkeling van het KEBO terrein aan de Eilandweg. 
We zoeken Broekers die zich willen inzetten om de leefbaar-
heid van ons dorp zo goed mogelijk te behouden voor alle in-
wonenden..Ook zijn we blij met suggesties voor thema!s waar 
we meer aandacht voor moeten hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat van je horen, en stuur een mail aan info@dorpsraad-
broekinwaterland.nl 
 

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. Het advies zal telefonisch plaatsvinden ipv in de Koste-
rij Leeteinde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-
6625918, (secretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 

 
Digicafé 

Het digicafé is weer toegankelijk om samen met een bereid-

williger 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 org- 
aniseren. 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 georganiseerde activiteiten of om iets heel nieuws te or-
ganiseren. Op de website www.draai33.nl kunt u kijken wat de 
mogelijkheden zijn ook kunt u ons bellen of mai-
len info@draai33.nl / 06-48557260 
Bestuur DRAAI33 

 
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 
opgehaald. Let op !! Televisies, computers en randap-
paratuur worden niet meegenomen of aangenomen in 
de kerk. P.S. Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd 
naar Laan 4 worden gebracht. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 1 april 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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Uitnodiging bijeenkomst nieuwe inwoners Broek in Wa-

terland 
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 cul-
turele, sportieve en maatschappelijke leven in het dorp. 
Mede met het oog op de dan mogelijk nog geldende coronare-
gels 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 acti-
viteit in een van de ruimtes van het Broeker Huis. 
Namens de organiserende verenigingen en stichtingen, 
Remco Bouwman  
Voorzitter Stichting Broeker Gemeenschap 

 
Wil je zingen, zing dan mee met het Broeker Koor! 

Het gemengd koor Broek in Waterland zoekt nieuwe enthousi-
aste 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 aanvoe-
ring van dirigent Joep van Oort.  
Kom en zing mee!  
Voor meer informatie kijk op onze website www.broeker-
koor.nl of bel Ruud Jacobs op nummer 06 55171350 

 
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) 

 
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 afge-
rekend. Je kan kiezen uit een vlees- vis en vega-menu. Kaarten 
via www.broekerkerk.nl 
 

Symfonieorkest De Harmonie 

Concerteert in de Broeker Kerk op zondag 27 maart om 14.30 

uur. Dirigent: Gerard Wiarda. Programma: Laurens Kat-

german: Symfonische Suite Z@psody. Felix Mendelssohn: 

viool-concert in e, solist Henk Rubingh. Franz Schubert sym-

fonie nr.8 / “Ünvollendete”. 

Kaarten verkrijgbaar via: 

http://www.deharmoniesite.nl/kaartverkoop 

 
Inzameling voedselbank 

Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 23 april. 
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? 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken 
vlees of vis, potten groente.Soep, koffie, thee, koek en natuur-
lijk ook  douchespullen en tandpasta. 
De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedsel-
bank 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 Wa-
terland en Zuiderwoude/Uitdam en de Raad van Kerken Broek 
in Waterland. 

 
Jubileumconcert Fanfare Zuiderwoude 

Op Zondagmiddag  3 April 2022 om 13.00 uur geeft het Fan-
fare 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 ho-
ren 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 pre-
cies 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 ont-
vangen je met open armen, want voor niks gaat de spotlight 
op:-) Stuur dan een mail naar sponsoring@neeltjepater.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!! 
 

Muziekles 
Nu ook in Broek in Waterland muziekles van Neco Novellas 
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 
-Gitaar -Percussie -Toetsen-Zang  
Groepsles (max. 4 kinderen): 20 euro per uur per kind 
Privéles vanaf 7 jaar: 30 euro per uur.   
Neem contact op met Neco!  06 14 34 39 19 (bel of app) 
www.neconovellas.com 

 
.  Broeker Bootverhuur 
              Fluisterboot- en Kano verhuur 
Wist u dat u in Broek in Waterland nog steeds een fluisterboot 
of kano kunt huren? De bootverhuur is echter 4 jaar geleden 
verplaatst van de van Disweg naar de Belmermeer 5 op het 
terrein van Stal Baco. Kom dus genieten van ons mooie na-
tuurgebied in een fluisterboot (vanaf € 65 per dagdeel) of 
kano/kajak (vanaf € 10,- per dagdeel). Voor meer informatie, 
prijzen en online reserveren zie: www.broekerbootver-
huur.nl of bel met Reinard of Annelies: 06-37525640  
Vanaf 25 maart weer open! 
 

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  
 

Garage Sale 
Wegens verhuizing, gezellige garage sale op zaterdag 
26 maart van 13.00-17.00 bij Broekermeerdijk 29c 
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