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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 
20okt Oud papier Soos Broek Zuid 
22,23,29 en 30okt Kunst in kerk Zuiderwoude  
23okt Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint Broeker Kerk 
27okt Oud papier Soos Broek Noord 
29okt Jaarlijkse griepprikken 
29okt Kledingactie Mensen in nood 
2nov Dorpsraadvergadering 
3nov Oud papier Soos Broek Zuid 
5nov Het Broeker Huis Culinair 
5nov Rommelmarkt Zuiderwoude 
10nov Oud papier Soos Broek Noord 
3dec Het Broeker Huis Culinair 
7dec Dorpsraadvergadering 
 

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: 2 nov en 7 dec 
2022, in de achterzaal van het Broekerhuis. 
 

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

Ouderengym in de Draai33 

De Ouderengym wordt weer opgestart in de Draai33. 

Lessen zijn op de maandagochtenden van 10.00 – 11.00 uur 

onder leiding van Ruanita Santos. 

De eerste les is op maandag 10 oktober. De kosten bedragen 

15 euro per maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tanja te 

Boekhorst telefoon nr. 06 53185923. 

 
SRV de Draai 

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

Mensen in nood 
De jaarlijkse kledingactie zal gehouden worden op zaterdag 29 
oktober in Broek in Waterland, graag de kleding voor 10 uur 
buiten zetten. Let op wij bellen niet aan. De actie is dit jaar voor 
onderwijsprojecten voor 45000 kinderen en hun familie. 
Hartelijk dank voor u gift. 
 

Sinterklaas nieuws 
Het duurt nog even, maar we hebben bericht van Sinterklaas 
ontvangen dat hij anders dan andere jaren, dit jaar op zondag 
ons dorp zal bezoeken. En wel op 13 november begin van de 
middag. Meer informatie volgt, maar leuk als je erbij bent. 

 
Bridge en klaverjassen SOOS 

De Ouderensociëteit Broek in Waterland speelt al jaren op de 
dinsdagmiddagen bridge en klaverjas in Het Broekerhuis. Dat 
is voor onze leden. Vanaf heden zijn ook niet leden ( min. leef-
tijd 60+) van harte welkom om mee te kaarten. De kosten  zijn 
€ 4,00  per paar per middag. Klaverjassers kunnen ook alleen 
komen. Kosten € 2.00 .  
U krijgt daarvoor niet alleen een gezellige, ontspannen kaart-
middag, maar ook gratis koffie en/of thee. 
We beginnen om 13.30 uur. Van te voren opgeven is niet nodig. 
Wel verzoeken wij u ca. één kwartier voor aanvang aanwezig 
te zijn. 
Probeer het eens uit en kom op dinsdagmiddag naar het Broe-
kerhuis. Thuis zitten kan altijd nog. 
Namens het bestuur van de SOOS Bram van Dam ( voorzitter) 

 
                JAARLIJKSE GRIEPPRIKKEN  
Als u in aanmerking komt voor de griepprik bent u Zaterdag 29-
10-2021 van 10.00 uur tot 13.00 uur van harte welkom. De uit-
nodigingen worden in de tweede week van oktober verstuurd. 
Leest u uw uitnodiging goed! Hier staat belangrijke informatie 
in. 
LOCATIE: OBS DE HAVENRAKKERS  
NIEUWLAND 32 1151BA BROEK IN WATERLAND 
ENTREE BIJ DE GYMZAAL 
DENKT U ERAAN DAT U DE UITNODIGING MEENEEMT!   
Hartelijke groet van het team van de huisartsenpraktijk          
S. Tedjoe  
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 28 oktober 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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 Cultuur op 23 oktober | Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint 

in de Broeker Kerk 
Heb je de uitzending ´Forever Young´ van Matthijs van Nieuwkerk met 
Ivo de Wijs gemist? Geen probleem, want op zondagmiddag 23 okto-
ber komen Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint in hoogst eigen persoon 
optreden in onze kerk. Kom ook naar hun Literair Variété en geniet 
van een tintelende show! Laat je verrassen door tekst en muziek van 
deze meesterlijke woordkunstenaars.  
Aanvang 15.00 u tot 17.30 uur (inclusief pauze). Kaarten € 27,50 p.p. 
reserveren via www.broekerkerk.nl 

 
Het Broeker Huis Culinair 

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er in Het Broeker Huis 
weer op erg leuk niveau gekookt!!  
Het Broeker Huis Culinair 2.0 zeg maar, voor Broekers met een goed 
geheugen. Een aantal wisselende koks zal iedere maand een heerlijk 
menu samenstellen. 
De eerste editie, 1 oktober jl. met Luuk Langendijk, was een groot suc-
ces!! Zaterdag 5 november zal Marijn Kesselaar (o.a. de Butler, het 
Geheim van Edam en ooit zelfs Neeltje Pater) in de keuken staan en 
3 december is Thomas Sprangers (o.a. Vis aan de Schelde, Supper-
club) de chef. Reserveren (020-4031314) is verplicht en niet te lang 
wachten valt aan te raden..!! 
VrijMiBo 
Iedere vrijdag van 16.30 tot 19.30 uur heerlijk borrelen in Het Broeker 
Huis met lekkere happen en veel gezelligheid! 
 

Voetreflex Jikke 
Bij Jikke ben je welkom voor een voetreflexmassage; een ontspannen 
holistische behandeling die het zelfgenezend vermogen van het li-
chaam stimuleert en ondersteunt.  Een behandeling is gericht op rust, 
balans en welzijn. Ik geef behandelingen vanuit Gezondheidscentrum 
de Ruimte in Broek in Waterland, Overlekergouw 1. Combineer het 
eventueel met een van de yogalessen die daar worden gegeven. Hoop 
je daar te zien! www.gezondheidscentrumderuimte.nl  Voor meer in-
formatie of het maken van een afspraak kun je ook bellen of appen 
naar 06-17512106 
 

Rommelmarkt Fanfare Zuiderwoude 
Op zaterdag 5 november organiseert het Fanfare Zuiderwoude van 
9.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt. 
Alles wat je maar op een rommelmarkt verwacht zal aanwezig 
zijn, van tuinplanten tot tweedehands boeken, CD, DVD, LP, enz. 
U kunt bij ons ook koffie drinken met wat lekkers, soep en/of een 
broodje. Het rad zal ook aanwezig zijn met mooie prijzen. Komt al-
len.  
Locatie: Dorpshuis Zuiderwoude, Dorpsstraat 42, Zuiderwoude 
www.fanfarezuiderwoude.nl 
De buurtbus 419 van EBS stopt voor de deur. 
 

Kunst in de kerk van Zuiderwoude 
In de kerk van Zuiderwoude is in de maand oktober een reizende ex-
positie. Het betreft een zevental schilderstukken van Jeltje Hoogen-
kamp die voorzien zijn van gedichten, geschreven door de dichteres 
Corrie Kopmels. 
Het thema van de expositie: “De zeven werken van barmhartigheid”. 
Deze worden genoemd in het Bijbelboek Mattheüs. De hongerigen 
voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen on-
derdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de 
doden begraven. 
Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels hebben deze begrippen vanuit 
hun expertise vormgegeven.  
Voor bezichtigen van deze expositie is de kerk open het weekend van 
22/23 en 29/30 oktober van 13.30 tot 16.00 uur.  
 

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 wor-
den, 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 
 

Doppen voor KNGF 
Nog steeds ben ik samen met de Bolder inzamelingsput voor de dop-
pen voor KNGF Geleidehonden.  
KNGF Geleidehonden streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met 
een beperking een prettiger leven te geven met een speciaal opge-
leide hond. De opbrengst van de doppen gaat geheel naar de oplei-
ding van geleidehonden. Dit maakt straks voor iemand het grote ver-
schil. Je steunt niet alleen KNGF Geleidehonden maar ook nog eens 
voor het milieu. 
Meedoen aan deze actie is simpel. Gooi de doppen niet weg, maar 
spoel ze even schoon, maak ze droog en lever ze in. Alle ronde plastic 
doppen en deksel kleiner dan 25 cm doorsnede zijn welkom, van wa-
terflessen, frisdankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken en 
sportdrank (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook 
doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en  
 
 

 
 
 
deksels van pindakaas- en chocopastapotten nemen we graag in ont-
vangst. 
Dank jullie wel: Tineke Tuin, De Vennen 9 
 

Aanbod Sportvereniging Sparta, gymzaal Broek in Waterland 
Sporten en bewegen is zo ontzettend goed voor ons. Ja, je wordt er 
blij van en ook sterker. En ja voor onze kids is het zeker goed om alle 
600 spieren die we hebben aan de gang te houden, uit te dagen, mo-
torisch soepel en handig te blijven.  

Daarom is er Sparta   . Kom een keer meedoen of kijken of het wat 

voor je is. Je bent van harte welkom! Hierbij ons sportaanbod:  
Conditie en krachtoefeningen (dames vanaf ong. 40 jaar): dinsdag van 
20:00 tot 21:00 uur 
Dansles vanaf 5 jaar: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur. 
Peuter/kleutergym: woensdag van 15.30 tot 16.30 uur. 
Turnen voor groep 3 t/m 5: vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur. 
Turnen groep 5 t/m 8: vrijdag van 16.15 tot 17.15 uur 
Freerunning vanaf 10 jaar: vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur. 
Freerunning middelbare scholieren: vrijdag van 18.30 tot 19.30. 
Voor alle lessen geldt: we hebben muziek, we hebben gezelligheid. 
Enthousiast?  
Stuur een mailtje naar info@spartabroekinwaterland.nl of kijk voor 
meer informatie op onze website www.spartabroekinwaterland.nl. Tot 
gauw!! 
 

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 klassiek, soms wat lichter. 
Kom eens langs, proef de sfeer en zing mee. Ook zonder ervaring 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 zin-
gen@broekerkoor.nl. Website: www.broekerkoor.nl 
 

Popkoor Zuiderwoude 
Popkoor Zuiderwoude is weer van start gegaan op woensdagavond 
20:00 en heeft ruimte voor nieuwe leden. Altijd al in een popkoor willen 
zingen maar geen ervaring? Geen probleem, 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 pop-
songs die de koorleden zelf aandragen. Repetitie is twee wekelijks in 
het dorpshuis te Zuiderwoude. Voor meer info: Juliette 0610521769 . 
 

Nieuw seizoen accordeon liefhebbers 
ASANEO is een accordeonschool onder de vlag van Muzor Holland. 
De ensembles blijven bestaan naast de individuele accordeonlessen. 
Het nieuwe seizoen is gestart op maandag 29 augustus 2022. Zowel 
op de maandag in Broek in Waterland als op de woensdag in Amster-
dam Noord zijn weer lesplaatsen beschikbaar. Ook komend seizoen 
organiseert Asaneo vele activiteiten! Alle wetenswaardigheden 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@mu-
zorholland.nl en per telefoon: 036-5343603.  
 

Trekking Zonnebloem 
Maandag 10 oktober j.l. heeft de trekking van de Zonnebloem loterij 
plaatsgevonden. Kijk op www.zonnebloem.nl/loterij of u in de prijzen 
bent gevallen. 
Allen hartelijk dank voor het kopen van bovengenoemde loten. Harte-
lijke groeten, De Zonnebloem Afd. Monnickendam & Omstreken Gon 
Blakborn 
 

Collecte Nierstichting 
De collecte voor de Nierstichting heeft dit jaar € 1445,00 opgeleverd. 
In Uitdam is er € 83,55 en in Zuiderwoude € 122,05 opgehaald. Een 
groot deel daarvan is via de QR-code en met Digi Collect ontvangen. 
Mijn dank gaat uit naar de gulle gevers, maar vooral naar de collec-
tanten die zich hebben ingezet zoveel mogelijk straten te lopen. 
Voor volgend jaar is het nog maar de vraag of de collecte doorgang 
kan vinden. Dit jaar zijn er slechts 10 collectanten op pad geweest. Dit 
zijn er gewoonweg te weinig om het hele dorp rond te kunnen. Zou jij 
willen collecteren, al is het alleen maar in je eigen straat, neem dan 
even contact met mij op. Namens de Nierstichting, Winifred Middelaar: 
wmiddelaar@ziggo.nl 
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