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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 
25aug Oud papier Soos Broek Zuid 
t/m 28aug exposities in Broekerkerk en kerk Zuiderwoude 
1sep Oud papier Soos Broek Noord 
4-10sep collecte KWF 
8sep Oud papier Soos Broek Zuid 
15sep Oud papier Soos Broek Noord 
17sep Inzameling voedselbank kerken Broek en Z’woude 
17sep Open oefenmiddag Brandweer 
18-24sep collecte Nierstichting 
 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn 
openbaar. U vindt informatie op de agenda, die in het weekend 
voor de eerste woensdag van de maand op 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst wordt.  
Vergaderdata: 7 sept; 5 okt; 2 nov en 7 dec 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 
Leeteinde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, 
(secretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 

 
Draai 33 

DRAAI33 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, kleine 
feestjes en clubjes te organiseren in Draai 33. 
Overweegt u Draai33 te gebruiken, neemt u dan contact 06-
48557260/via mail (info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg 
kijken wat er mogelijk is. Graag tot ziens! 
 

Digicafé 

In september beginnen we weer. 

 
 

Collecte Nierstichting 
Voor de collecte van de Nierstichting, van 18 tot en met 24 
september, ben ik dringend op zoek naar collectanten. Wil jij 
mij uit de brand helpen? Stuur dan een berichtje naar: 
wmiddelaar@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antwoorden puzzeltocht feestweek 

Foto's: 1. Roomeinde 5; 2. Laan 18; 3. Erven 7; 4. Nieuwland 
25; 5. Keerngouw 1; 6. Roomeinde 17; 7. Parallelweg 5; 8. t.o. 
Leeteinde 4/6; 9. Roomeinde 45; 10. Havenrak 31; 11. Laan 
32; 12. Dorpsstraat 3; 13. Keerngouw 10; 14. Erven 8; 15. 
Dorpsstraat 20/22;  16. Leeteinde 16; 17. Erven 22; 18. 
Kerkplein 10; 19. Nieuwland 8;  20. Kerkplein 11; 21. 
Roomeinde 32; 22. Havenrak 21; 23. Laan 6;  24.Burg. 
Paulplantsoen 1/2. 
Vragen:  25. Keerngouw 3;  26. Erven 8; 27. Kerkplein 10;  
28. Leeteinde 3/5; 29. Gerrit Komen;  30. 4 ; 31. 6;  
Aantal deelnemers: 77.  
Prijswinnaars: Piet Snieder,  Merel Verweij, Lois Dorland, 
Lena Oortwijn en familie. 

 
 

Display fiets 
Zondagavond 14 mei is iemand zo vriendelijk geweest om per 
abuis het display van mijn elektrische fiets die gestald stond bij 
de kinderopvang  mee te nemen. Hierbij het verzoek om deze 
door de brievenbus van West Weer 1 terug te geven. Alvast 
bedankt. Willem Englebert 

 
 

Brandweer “open” oefenmiddag 
Op zaterdag 17 september a.s. staan de brandweerkazerne 
deuren in Broek open voor alle Broekers van 17 jaar en ouder 
die een keer met ons mee willen oefenen.  
Op deze manier kan je zelf ervaren of de hobby vrijwillige 
brandweer misschien iets voor jou is.  
Vanaf 14:30 staat de thee en koffie klaar en gaan we een 
brandweerpak aanmeten. Daarna kan je zelf aan de slag met 
de spreider en schaar om die deur uit het oefen autowrak te 
halen.  
Stap daarna in ons voertuig de 6033 om even later een brandje 
te blussen of een paard te redden.  Rond 17:00 sluiten we de 
middag af met een drankje.   
Voor de vrijwillige brandweer zijn we niet opzoek naar helden 
maar naar dorpsgenoten die graag iets willen terugdoen voor 
hun dorp en zijn bewoners.  
We hopen op deze middag jullie enthousiast te maken voor 
deze bijzondere hobby en al de vragen die je misschien hebt 
over technische skills, de brandweeropleiding of de tijd die 
brandweer kost per week te gaan beantwoorden.   
Om te zorgen dat we de 17e genoeg brandweerpakken op 
voorraad hebben vragen we je om je van tevoren op te geven.  
Stuur voor 11 september een mail naar post-
broekinwaterland@vrzw.nl   
Zaterdag 17 september 2022 van 14:30 tot 17:00 kazerne 
Broek in Waterland Eindlandweg 35   
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 2 september 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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Pakket- en briefautomaat 
PostNL is van plan om in Oktober 2022 dit jaar een Pakket en 
Brief Automaat (PBA) te plaatsen tussen de snackbar en de 
Gymzaal aan het Nieuwland. Het betreft een nieuwe extra 
service van PostNL om pakketjes te verzenden en te 
ontvangen. Andere pakketbezorgers zullen volgend jaar 
aansluiten op deze service. De berichtgeving aan de bewoners 
zal POSTNL voor zijn rekening nemen.  

 
Fototentoonstelling ‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 

Maak kennis met de hoeders van onze kerk. Wie houdt het 
bijzondere gebouw letterlijk en figuurlijk in stand? Voor de 
buiten expositie maakte dorpsgenoot en fotografe Tessa 
Posthuma de Boer achttien portretten op ware grootte van de 
hoeders – voor de binnen expositie maakte zij twintig foto’s van 
hun favoriete plekken in en om de kerk. 
Bij de tentoonstelling is een prachtig vormgegeven (hardcover) 
catalogus te koop. De binnen expositie is vanaf 29 augustus te 
zien. De werken hiervan worden op 2 oktober via een veiling 
verkocht. Meer informatie: www.broekerkerk.nl 
17 september: fotoworkshop voor jongeren van Tessa 
Posthuma de Boer 
24 september: fotoworkshop voor jongeren van Tessa 
Posthuma de Boer 
2 oktober: veiling van de werken uit de binnenexpositie 
‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 
 

Kleurrijke wielrenners, portretten en landschappen in 
nieuwe expositie Broeker Kerk 

De expositie in de kerk omvat schilderijen van Marion Reijnders 
en Ellen Röst..  
De expositie is nog te zien t/m 28 augustus.  
www.broekerkerk.nl  
 

Expositie Frans van Vuuren 
‘Waterland’ – schilderijen en giclees 
Zie 
www.catharinastichtingzuiderwoude.nl  
Wanneer: t/m 28 augustus, dagelijks van 13.00 - 16.00 
(zomeropenstelling van de kerk) 
Waar: Kerkje van Zuiderwoude (Zuiderwouder Dorpsstraat 1), 
gratis entree 

 

Kerk Zuiderwoude open zomer 2022 
Tot en met zondag 28 augustus  is de kerk van Zuiderwoude 
elke dag open van 13.00 tot 16.00 uur om te rusten tijdens een 
fietstocht of wandeling of om zomaar even binnen te lopen. 
Voor meer informatie www.catharinastichtingzuiderwoude.nl 
en www.kerkzuiderwoude.nl 
 

Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 
Als je kind geboren is in 2016 – 2017, 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 proeftraining op vrijdagmiddag 2 
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/ 06 52 69 13 
12 
 

KWF Kankerbestrijding 
KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september 2022 
Tijdens bovengenoemde collecteweek wordt huis aan huis 
gecollecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de collectebus in voor 
het collectebord met QR-code. Als eerste goede doel in 
Nederland maakt KWF de overstap naar een 100% digitale 
collecte. Doneren kan vanaf dit jaar met een QR-code, online 
of een bankoverschrijving. 
Tegelijk blijft veel vertrouwd. De collectant komt nog steeds aan 
de deur. Mensen zonder smartphone of tablet kunnen nog 
steeds doneren. En het allerbelangrijkste: wij doen het nog 
samen, met dezelfde passie, voor hetzelfde belangrijke doel.  
 
 
 
 

 
 
 
Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders 
kanker. Naast kankeronderzoek maakt KWF ook zorg en 
ondersteuning mogelijk voor iedereen die geraakt is door 
kanker. 
Hopelijk stelt u onze geweldige collectanten niet teleur. 
 

MT Massages 
Voor een fijne massage hoef je het dorp niet uit. 
Bij MT Massages kan je terecht om je lekker los te laten 
masseren, maar ook om lekker te komen ontspannen. 
Voor vragen over mogelijkheden bel, app of mail : 06-16504228 
/ monique.tessel@hotmail.com 
Zie ik je snel bij mij op de massagebank? 
Monique Tessel 
Sport- en Wellnesstherapeut 
 

Overname praktijk van Rob de Baat 
Per 1 juli  ben ik gestopt en is mijn praktijk  Rob de Baat 
Fysiotherapie, Manuele Therapie, Sportrevalidatie en Fitness 
overgenomen. 
De fitness wordt voortgezet door Niels Tessel van Niels Tessel 
Sport & Fitness  info@nielstesselsport.nl   06 43555439 .Voor 
velen geen onbekende. 
De fysiotherapie is overgenomen door Fydee Vitae en gaat 
verder onder de naam Fysio Broek in Waterland , 
info@fysiobroekinwaterland.nl 
Het telefoonnummer blijft gelijk 020 4033389 en Marliz Altena 
blijft als fysiotherapeut aanwezig. 
 
Dag sportieve vrienden, 
Per 1 juli jl. heeft Niels Tessel Sport & Fitness de fitnesspraktijk 
van Rob de Baat overgenomen. 
Wij gaan actief verder met het geven van Small Group training. 
De focus ligt op functioneel kracht trainen en conditioneel circuit 
trainen. 
Trainen in je eigen dorp Broek in Waterland met persoonlijke 
aandacht in groepsverband om je fysiek sterker te maken en je 
fitheid te vergroten. 
Maakt dit alles je nieuwsgierig, vraag dan een intakegesprek 
aan. Wij hebben er zin in je optimaal te begeleiden! 
E-mail: info@nielstesselsport.nl 
Telefoon: 06 – 43555439 
Website: www.nielstesselsport.nl 
 

Kom tot rust met Slowww yoga en dag-retreats in De 
Ruimte 

Voel je je vaak opgejaagd en is het druk in je hoofd? En vind je 
het soms moeilijk om te ontspannen? Mijn Slowww yogalessen 
(yin yoga gecombineerd met yoga nidra) staan helemaal in het 
teken van ontspanning en helpen je om fysiek en mentaal tot 
rust te komen. Vanaf 29 augustus starten de lessen weer: 
maandagavond van 20.00-21.15 uur en woensdagochtend van 
9.15-10.30 uur. Op zondag 4 september geef ik weer een dag-
retreat: 'Een dag RUST', met verschillende diep ontspannende 
sessies en oefeningen. Inclusief heerlijke hapjes en lunch.  
De lessen en 'Een dag RUST' (meerdere data) vinden plaats in 
De Ruimte aan de Overlekergouw 1. Lees meer op 
www.slowww.nl of stuur een mailtje naar miriam@slowww.nl 
voor meer info! 

 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 17 

september 2022. 
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 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. 
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