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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 
4-10sep collecte KWF 
8sep Oud papier Soos Broek Zuid 
10sep Open dag Muziekles Waterland 
10-11sep rondleidingen Open Monumentendag 
15sep Oud papier Soos Broek Noord 
17sep Inzameling voedselbank kerken Broek en Z’woude 
17sep Open les kinderyoga 
17sep Open oefenmiddag Brandweer 
18-24sep collecte Nierstichting 
22sep Oud papier Soos Broek Zuid 
29sep Oud papier Soos Broek Noord 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar. U vindt informatie op de agenda, die in het weekend voor 
de eerste woensdag van de maand op www.dorpsraadbroekin-
waterland.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 Leet-
einde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (se-
cretariaat 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 onderne-
men. 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! 
 

Draai 33 Digicafé 
Vanaf 8 september is het Digicafé weer open. Even niet weten 
welke knoppen het juiste effect hebben op de laptop of mobiel, 
kom dan even naar het Digicafé. 
 

SRV de Draai 
De Senioren Recreatie Vereniging de Draai is vrijdag 2 septem-
ber weer gestart met de vrijdagmiddag activiteiten en nodigt u 
van harte uit om mee te doen. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur 
een afwisselend programma, koersbal, sjoelen, klaverjassen of 
rummikub, kienen .De kosten zijn € 2,00 incl. thee of koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaverjassen 
Klaverjasvereniging Zuiderwoude start weer op maandag 5 
september. Aanvangstijd 20.00 uur dorpshuis Zuiderwoude. 
Kom gerust meespelen voor de gezelligheid. Nu het weer alle-
maal mag en kan zou het leuk zijn als we nieuwe leden mogen 
begroeten.  
U kunt uiteraard de eerste paar keer voor niets meedoen om te 
kijken of het u bevalt, voor meer info 06 20989898. 
 

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

 
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-broekinwater-
land@vrzw.nl   
Zaterdag 17 september 2022 van 14:30 tot 17:00 kazerne 
Broek in Waterland Eindlandweg 35   
 

Wie wil Pip uit laten? 
Ik zoek voor onze 10 jarige Friese Stabij af en toe opvang. Op 
de oneven maandagen en op de woensdag. Wie vindt het leuk 
om Pip uit te laten? Groetjes Ellen Verbij 06 28774209 
 

 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 16 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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Fototentoonstelling ‘Hoeders van de Broeker Kerk’ 
Maak kennis met de hoeders van onze kerk. Wie houdt het bij-
zondere 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 Post-
huma de Boer 
24 september: fotoworkshop voor jongeren van Tessa Post-
huma de Boer 
2 oktober: veiling van de werken uit de binnenexpositie ‘Hoe-
ders van de Broeker Kerk’ 
 

KWF Kankerbestrijding 
KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september 2022 
Tijdens bovengenoemde collecteweek wordt huis aan huis ge-
collecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de collectebus in voor 
het collectebord met QR-code. Als eerste goede doel in Neder-
land 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 sa-
men, 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 on-
dersteuning 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 mas-
seren, 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 Fysio-
therapie, Manuele Therapie, Sportrevalidatie en Fitness over-
genomen. 
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 ver-
der onder de naam Fysio Broek in Waterland , info@fysio-
broekinwaterland.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 
 

Pilates for life 
Als je er eenmaal aan begint, wordt het een verslaving voor je 
lichaam. Kom een gratis proefles doen en voel je rug soepeler 
en sterker worden, je houding verbeteren, je schouders meer 
ontspannen en je buik sterker worden. We sluiten af met een 
zeer ontspannende yoga nidra sessie in een relaxte sfeer. Body 
en mind komen beide aan bod. Bel voor info of aanmelding voor 
die gratis proefles! Carol 0611395952 
 

 
 
Kom tot rust met Slowww yoga  
en Slow Sundays 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 yogales-
sen (yin yoga gecombineerd met yoga nidra) staan helemaal in 
het teken van ontspanning en helpen je om fysiek en mentaal  
tot rust te komen. De lessen zijn weer begonnen: maandag-
avond van 20.00-21.15 uur en woensdagochtend van 9.15-
10.30 uur. Op zondag 2 oktober geef ik weer een dag-retreat: 
'Slow Sunday - Een dag RUST', met verschillende diep ont-
spannende sessies en oefeningen. Inclusief heerlijke hapjes en 
lunch en een audio-collectie met 15 oefeningen waar je na de 
dag zelf verder mee aan de slag kan. 
De lessen en Slow Sundays' (meerdere data) vinden plaats in 
De Ruimte aan de Overlekergouw 1. Lees meer 
op www.slowww.nl of stuur een mailtje naar mi-
riam@slowww.nlvoor meer info! 
 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 17 septem-

ber 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 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. 
 

Kom ook zingen bij het  
Gemengd Koor Broek in Waterland 

Onze repetities zijn weer begonnen! Is het wat voor jou, zingen 
in een koor? Dit is een ideaal moment om het eens te proberen. 
Ook zonder ervaring ben je van harte welkom. Ervaar hoe fijn 
zingen is en hoor hoe mooi alle stemmen samen klinken. Onder 
de enthousiaste leiding van dirigent Joep van der Oord zingen 
we in een ongedwongen sfeer afwisselende muziek: soms klas-
siek, soms wat lichter. 
Kom eens langs, proef de sfeer en zing mee. Ook zonder erva-
ring ben je van harte welkom. Je kunt het vrijblijvend en gratis 
een maandlang uitproberen. De repetities zijn woensdag van 
20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek bij het Broeker Huis. 
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), of mail 
naar zingen@broekerkoor.nl. Website: www.broekerkoor.nl 
 

Cursus Filosofie voor kinderen (8+)  
die echt willen nadenken 

Welkom in de wereld van Sofie! In deze cursus maak je kennis 
(met de grote filosofen) en word je zelf ook steeds wijzer. Je gaat 
je verwonderen, je gaat vragen stellen en denkt diep na. Om zo 
het alledaagse (huiswerk maken, kamer opruimen, appen, ga-
men, hond uitlaten) te ontstijgen. Het boek De Wereld van So-
fie is daarbij onze leidraad. En Sofie Amundsen is in deze roman 
het meisje dat regelmatig geheimzinnige briefjes krijgt met vragen 
als "Is een mens meer dan een machine?" of : "Wat is toeval?” 
Nieuwsgierig geworden? Doe mee!  
De cursus van 10 bijeenkomsten start eind september op de 
woensdagavond in De Draai. De bijdrage is 110 euro. Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij Angela (06-51616234) 
 

Open les: kinderyoga zaterdag 17 september 
Vindt jouw kind het ook leuk om mee te doen als jij thuis je yo-
gamatje hebt uitgerold? Voor veel kinderen heeft yoga een ma-
gische aantrekkingskracht. Je kunt jezelf veranderen in een 
boom, een vlinder of misschien wel een kameel! Kom het sa-
men met je kind ervaren op zaterdagochtend 17 september van 
9.00 tot 10.30 uur in De Draai. De bijdrage per ouder/kind is 15 
euro. Graag je vooraf aanmelden via de app bij Angela (06-
51616234) 
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Zat 10 & zon 11 sept, rondleidingen  
Open Monumentendag 

De HISTORISCHE VERENIGING BROEK IN WATERLAND or-
ganiseert i.h.k.v. Open Monumentendag een aantal rondlei-
dingen. U kunt de monumenten, behoudens de Nederlands 
Hervormde Kerk, uitsluitend onder leiding van een gids in 
groepsverband bezoeken.  
Op zaterdag 10 september starten er rondleidingen vanaf de 
Kerk om 11.00, 14.00 en om 15.30 uur. Te bezichtigen zijn: De 
Nederlands Hervormde Kerk op Kerkplein 13, Pand Vereniging 
Hendrick de Keyser op Leeteinde 4-6 en de Theekoepel op De 
Erven 3. 
Op zondag 11 september starten er rondleidingen vanaf de 
Kerk om 11.00, 14.00, en om 15.30 uur. Te bezichtigen zijn: De 
Nederlands Hervormde Kerk op Kerkplein 13, Pand Vereniging 
Hendrick de Keyser op Leeteinde 4-6, Het Broekerhuis op Leet-
einde 16 en de Theekoepel op De Erven 3. 
Let op! U dient zich voor de rondleidingen van te voren per mail 
of telefoon op te geven. Dit kan vanaf zondag 4 september tot 
uiterlijk vrijdag 9 september. In verband met de toegankelijk-
heid van de monumenten kunnen de groepen niet groter zijn 
dan 15 personen. Beperkte beschikbaarheid, dus meld u snel 
aan! Geeft u daarbij aan met hoeveel personen u wenst te ko-
men op welke dag en welke tijd, dit kan via email: emil-
stove@planet.nl of tel: 06 - 13585891. Tot dan! 
 
 

Open dag Muziekles Waterland 
Nu de zomervakantie voorbij is en iedereen weer uitgerust te-
rug is, wordt het tijd voor een nieuwe start. En wat is er nu leu-
ker dan iets nieuws te gaan leren, bijvoorbeeld een muziekin-
strument bespelen, of zangles nemen. Bij Muziekles Waterland 
staan op zaterdag 10 september alle docenten klaar om jou al-
les te vertellen over hun instrument en de muzieklessen. Je 
mag ook zelf de instrumenten uitproberen. Tussen 12.00 en 
15.00 uur kunnen jong en oud terecht in De Geulenstraat 62 te 
Purmerend. Voor de meeste instrumenten geldt dat lessen mo-
gelijk zijn vanaf ongeveer 6 jaar. Er zijn in ieder geval docenten 
aanwezig voor zang (pop), cello, blokfluit, piano, drums, dwars-
fluit, viool, klarinet, hoorn, trompet, en gitaar. Al deze docenten 
zijn afgestudeerd aan het conservatorium en ze hebben enorm 
zin in het nieuwe cursusjaar! Meer informatie over les op deze 
instrumenten (maar ook over bijvoorbeeld saxofoon of hobo) 
kan je vinden op muziekles-waterland.nl. Muziekles Waterland 
is actief in Purmerend, Monnickendam, Oosthuizen en Wormer. 
 

Nieuw seizoen accordeon liefhebbers 
ASANEO is geen accordeonvereniging meer, maar een accor-
deonschool onder de vlag van Muzor Holland. De ensembles 
blijven bestaan naast de individuele accordeonlessen. Het 
nieuwe seizoen is gestart op maandag 29 augustus 2022. Zo-
wel op de maandag in Broek in Waterland als op de woensdag 
in Amsterdam Noord zijn weer lesplaatsen beschikbaar. Ook 
komend seizoen organiseert Asaneo vele activiteiten! Alle we-
tenswaardigheden zijn te vinden op de site https://asaneo.nl. 
Voor vragen kan men terecht bij de docenten Marian van Vloten 
en Piet Verzijde via e-mail: info@muzorholland.nl en per tele-
foon: 036-5343603.  
 

Popkoor Zuiderwoude 
Popkoor Zuiderwoude gaat woensdag avond 14 september 
20:00 weer van start en heeft ruimte voor nieuwe leden. Altijd 
al in een popkoor willen zingen maar geen ervaring? Geen pro-
bleem, kom gewoon een keer meezingen om het te ervaren en 
grote kans dat je blijft! Onder leiding van de zeer ervaren 
Yvonne Mandigers zingt het koor diverse popsongs die de 
koorleden zelf aandragen. Repetitie is twee wekelijks in het 
dorpshuis te Zuiderwoude. Voor meer info: Juliette 
0610521769 . 

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 ser-
vice 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.  
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