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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 
7apr Oud papier Soos Broek Zuid 
9apr Palmpasen stokken maken 
10apr kerkdienst Zuiderwoude 10.00 uur 
10apr Optreden Noordkoor 
11apr ALV Historische Vereniging Broek 
13apr Ben je vrouw en in de 40?  
14apr Oud papier Soos Broek Noord 
14apr kerkdienst Broek in Waterland 19.30 uur 
15 apr kerkdienst Uitdam 19.30 uur 
17apr PASEN-kerkdienst Broek in Waterland 10.00 uur 
18t/m23apr Collecte Kinderhulp 
23apr Inzameling voedselbank 
24apr kerkdienst Zuiderwoude 10.00 uur 
25apr Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
26apr Lezing over jonge jaren Maxima Zorreguieta 
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: 1 jun; 6 jul; 7 sept; 5 okt; 2nov en 2 de-
cember 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 Leet-
einde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (se-
cretariaat 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 wel-

kom. Donderdagmiddag 14:00 uur tot 16:00 uur 

 
Uitnodiging jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
Graag nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering van De 
Broeker Gemeenschap op 25 april om 20:00,  in Wijksteun-
punt de Draai 33. 
Met vriendelijke groet, Remco Bouwman Voorzitter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historische Vereniging Broek in Waterland  
Agenda 55e Algemene Ledenvergadering 2022 
Maandag 11 april – Broekerhuis aanvang 20.00 uur 
Voorafgaande van de vergadering zal het gerestaureerde uri-
noir worden geopend. (19.45) 
Opening 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Vaststelling notulen 54e jaarvergadering (26 oktober 2021) 

1. Jaarverslag 2021 
2. Financieel verslag 2021 
- Verslag kascommissie  
3. Vaststellen begroting 2022 
4. Statutenwijzigingen en benoeming leden Commissie 

van toezicht. 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Pauze 
Na de pauze lezing door Hr.P.Korstman. Onderwerp: amateur 
archeologie in Waterland 
 

Het Broeker Huis April  
De hele maand april is op dinsdagmiddag nog de Broeker Ou-
derensoos en op vrijdagavond de Broeker Bridgeclub. 
Daarnaast kun je vrijwel iedere dag reserveren om te biljarten, 
poolen en snookeren. 
Vrijdag (behalve 22 april) van 16.30 tot 19.30 VrijMiBo: Broeks 
Borrelen met heerlijke happen! 
Maandag 11 april Jaarvergadering Historische Vereniging 
Broek in Waterland 
Donderdag 14 april Filmhuis Broek 
Donderdag 14 april Jaarvergadering Camping de Leek 
Zondag 17 april Bekerfinale Ajax-PSV 
Donderdag 21 april Pokertoernooi ONKP 
Woensdag 27 april Koningsdag 
En uiteraard Pilates en Yoga op diverse dagen 
Na de meivakantie gaan we ook weer culinaire avonden orga-
niseren..!  
Van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur kun je bij ons te-
recht voor pakketjes van DHL en Homerr. Je kunt dan ook 
onze heerlijke koffie voor thuis bestellen: sinds kort verkopen 
wij ons eigen merk BroeQ koffiebonen!!  
Het Broeker Huis is verder dé Feestlocatie van Waterland: 
Feesten, dineren, borrelen en zelfs trouwen!! 
En wist je dat je bij ons ook ruimtes kunt huren voor allerlei bij-
eenkomsten? Vergaderen met collega’s is hier bijvoorbeeld 
veel leuker dan op kantoor..! 
En dat je er tegenwoordig TRX-training kunt volgen? Oud-
Broeker Marijn Kesselaar geeft lessen waarbij je, vanuit je 
core, echt élke spier in je lichaam aan het werk zet!! Eén op 
één of in kleine groepjes.  
Voor meer info: 020-4031314 
En houd vooral ook Facebook in de gaten! 

 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 15 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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Collecte van Kinderhulp 

De jaarlijkse collecte van Kinderhulp wordt gehouden van 18 
tot en met 23 april. In verband met Pasen komen wij vanaf dins-
dag 19 april weer bij u langs met de collectebus voor uw bij-
drage. Het is ook mogelijk om een IDEAL QR donatie te doen. 
Kinderhulp zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede 
in ons land. Per dag ontvangt Kinderhulp zo’n 100 aanvragen 
voor kinderen die geholpen kunnen worden. Een gevulde col-
lectebus is al snel goed voor een paar passende schoenen, een 
(tweedehands) fiets of zwemles. Wij danken u bij voorbaat voor 
uw donatie. 

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 
 

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 
 

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. 

 
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 

 

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 blessure 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  
 

 
 

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 
 

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 natuur-
gebied in een fluisterboot (vanaf € 65 per dagdeel) of kano/ka-
jak (vanaf € 10,- per dagdeel). Voor meer informatie, prijzen en 
online reserveren zie: www.broekerbootverhuur.nl of bel met 
Reinard of Annelies: 06-37525640  
 

Ben je vrouw en in de 40?  
Merk je dat je hormonen aan het veranderen zijn? Gebalan-
ceerde hormonen zorgen dat je meer energie hebt, minder 
stemmingswisselingen en dat je gewicht in evenwicht blijft. Dit 
geldt altijd, maar boven de 40 is het nog meer van belang om 
je hormonen in balans te krijgen, zodat je gemakkelijker door 
de overgang heen kan gaan. Dit kun je bereiken met de juiste 
voeding, beweging en leefstijl. Wil je meer weten over hoe je 
meer controle krijgt over je hormonen? Meld je dan aan voor de 
informatieavond in het Broekerhuis bij Health & Hormone 
Coach, Alexandra van Maasdijk,: 06-18708483 
Datum: woensdag, 13 april  van 20.00-21.30 
Locatie: Broekerhuis, deelname €15  
 

Yoga Meditatie beweging  
Wil je meer stilte en rust in je leven. Beter leren mediteren en 
meer mindful leven. Probeer dan eens een van mijn yogales-
sen,  
Elke dinsdag geef ik yoga als meditatie in beweging in het Broe-
kerhuis.  
Vinyasa yoga om 19.00 uur voor meer flexibiliteit, kracht en uit-
houdingsvermogen en om 20.15 uur mindfulness & yin yoga.  
Een losse les bedraagt 15 euro. Een proefles 10 euro.  
Geïnteresseerd? Meer informatie over de yoga docente 
Tjiensja is te vinden op www.tjiensjahu.nl 
 

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. 
 

Integratief Gezondheidscentrum De Ruimte 
Last van de longen na corona? U bent van harte welkom bij 
onze Yoga Therapie lessen. Na een intake stellen we voor u 
een programma samen van houdingen waarvan we weten dat 
deze herstellend zijn voor de longen. Ook met andere klachten 
bent u welkom. Rust en ontspanning nodig in deze roerige tij-
den? Dan bent u welkom bij de Slowww lessen of de Restora-
tive (herstellende) les. Meer in voor wat uitdaging? Bezoek de 
Iyengar Yoga lessen. 

Yoga les-
sen De 
Ruimte 

Ma Di Wo Do Vr Za 

   
9.00-
10.15 
Slowww 

 
9.00-
10.30 
Restora-
tive 

9.00-
10.30 
Iyengar 
Yoga 

 
20.00-
21.15 
Slowww 

19.30-
21.00 
Iyengar 
Yoga 

 
18.00-
19.15 
Iyengar 
Yoga 

11.00-
12.30 
Yoga 
Therapie 
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Verrassend optreden van het Noordkoor in de Broeker 
Kerk 10 april 
Waar de meeste koren zich focussen op één genre, stellen de leden 
van het Noordkoor hun diverse programma zelf samen. Dirigent Joep 
Hegger maakt vervolgens de dynamische arrangementen, waar de 
verschillende niveaus van de zangers onverwacht muzikaal naar vo-
ren komen. Daardoor maakt het weinig uit in welk genre het oorspron-
kelijke stuk staat: de pop, soul en klassiek in het programma klinken 
in de eerste plaats als het Noordkoor. 
Het koor zingt meer dan alleen voorgeschreven arrangementen. Een 
ingenieuze 
Scandinavische techniek voor groepsimprovisatie is ook vast onder-
deel van het programma. Op basis van een serie handgebaren creëert 
de groep ter plekke muziek die nooit eerder bestond: een spannende 
muzikale reis voor zowel zangers als publiek. 
Concert Noordkoor in de Broeker Kerk  
Zondag 10 april om 15.00 uur 
Kaarten (€5,-) zijn verkrijgbaar via www.broekerkerk.nl.  
 
Lezing Marcia Luyten over de jonge jaren van Maxima Zorreguieta 
26 april in de Broeker Kerk 

In haar lezing over Moederland, de jonge jaren van Máxima Zorre-

guieta, laat dorpsgenoot Marcia Luyten zien hoe de sociale en 
culturele geschiedenis van een land een familie voortbeweegt 
en een meisje vormt dat later koningin zal worden. Zoals haar 
vorige boek, Het geluk van Limburg, de geschiedenis van de 
mijnstreek vervlecht met die van een jongen die wil zingen, zo 
is de jeugd van koningin Máxima bepaald door haar familie in 
de Argentijnse geschiedenis.  
Annejet van der Zijl: “Een prachtig beeld van Argentinië en een 
waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van het ko-
ningshuis.” 
Matthijs van Nieuwkerk: “Een meeslepend vertelde geschiede-
nis van een familie, een land.”  
Lezing Marcia Luyten over Moederland in de Broeker Kerk 

Dinsdag 26 april om 20.00 uur 

Kaarten (€5,-) zijn verkrijgbaar via www.broekerkerk.nl.  
 
PALMPASEN STOKKEN MAKEN 
Vrijdag 8 april in de kerk van Uitdam, zaterdag 9 april in de kerk van 
Broek in Waterland en zondag 10 april in de kerk van Zuiderwoude. 
AANVANG 16.30 UUR 
We komen in de kerk bij elkaar, luisteren naar een kort verhaal en 
zingen een liedje. En dan gaan we de stokken versieren met gekleurd 
papier, met allerlei snoepjes en chips en natuurlijk met een broodhaan-
tje er bovenop! 
Als de stokken klaar zijn, dan eten we met z’n allen in de kerk: Opge-
ven bij Ds. Charlotte Kremer (charlottekremer@hetnet.nl 

 
Vacature bibliotheekmedewerker gemeente Waterland  
Voor de Karmac Bibliotheken in de gemeente Waterland zoe-
ken wij een enthousiast en sociaal persoon die graag in de bi-
bliotheken wilt werken, gemiddeld 5 tot 10 uur p/w. Heb jij affi-
niteit met boeken en vindt je het leuk om inwoners en leden van 
de bibliotheek van dienst te zijn? Ben jij iemand die goed alleen 
kan werken, maar ook met vrijwilligers en in teamverband? 
Karmac Bibliotheek sinds 2014 voor en in de gemeente Water-
land met inmiddels meer dan 2600 ingeschreven leden! Wij 
zoeken een collega die ons team komt versterken en kan wer-
ken in, bij voorkeur, alle vier de locaties; Broek in Waterland, 
Ilpendam, Marken en Monnickendam. 
Wij bieden je een leuke werkomgeving met ruimte voor ideeën 
en ontplooiing. Ons team staat voor jou klaar! 
Voor de bibliotheken in de gemeente Waterland zijn wij op zoek 
naar: 
jij: 
spreekt goed Nederlands en bent communicatief vaardig 
bent servicegericht, klantvriendelijk en sociaal 
hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent betrouwbaar 
bent representatief, verzorgd en fit 
bent altijd op tijd 
hebt affiniteit met boeken 
kan overweg met de computer 
Ben je geïnteresseerd? Mail ons dan je motivatie en cv. 
Reageren en vragen stellen kan per email of telefonisch. 
kbs@karmac.nl of 06-23199266 (Personeelszaken). 
Het team van Karmac Bibliotheek 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Opbrengst collecte 2022 Amnesty International 

De collecte voor Amnesty International in Broek in Waterland, 
Zuiderwoude, Uitdam en Ilpendam heeft dit jaar in de collecte-
bussen en via QR codes in totaal € 2.567,35 opgeleverd. De 
gulle gevers worden enorm bedankt voor hun bijdragen en na-
tuurlijk danken wij de collectanten hartelijk voor hun inzet! Sa-
men strijden we tegen mensenrechtenschendingen en on-
recht!  Om haar onafhankelijkheid te bewaren neemt Amnesty 
voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of po-
litieke groeperingen; juist daarom is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.  
Willem de Vries, collectecoördinator, 0653-160229 
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