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AGENDA 

Iedere 1e donderdag v/d maand Juridisch Advies 
31okt Jaarlijkse griepprik 
04nov Vergadering Dorpsraad 
01dec Workshop Enneagram 
02dec Vergadering Dorpsraad 
 

Dorpsraad 
De Dorpsraad-vergaderdata voor de rest van 2020 zijn 4/11 
en 2 /12. 
Vergaderruimte in het Broekerhuis, achterzaal, ruim genoeg 
voor 1,5m afstand houden. 
 

 Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond v.d.maand v.a.19.00 uur 
Kosterij, Leeteinde 2 Broek in Waterland 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918 (secretariaat Dorps-
raad), b.g.g. 0622380982.Gratis een eerste deskundig advies 
door beëdigde advocaten. 
 
Realiseer je droom binnen een jaar en krijg 1.000 euro! 
Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een 
kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor 
je buurt? Dan is het nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit 
om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe 
krijg je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom je aan 
extra handjes? Hoe regel je een vergunning bij de gemeente? 
Kern met Pit helpt jou, met 200 KNHM-adviseurs door het 
hele land, om aan de slag te gaan. Je krijgt een eigen advi-
seur, je kunt gratis workshops volgen en je hebt de mogelijk-
heid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van 
ingenieursbureau Arcadis in te zetten.  
En lukt het je om samen met je buurtgenoten het project bin-
nen een jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 euro én het 
predicaat Kern met Pit. 
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2020. Iedereen die 
graag iets moois van zijn of haar buurt wil maken en daar 
een goed idee voor heeft kan zich (gratis) aanmelden via 
www.kernmetpit.nl 

 
SRV de Draai 

Hierbij een berichtje van de SRV de Draai. I.v.m. de corona-
perikelen starten wij de activiteiten van de vrijdagmiddag nog 
niet op. Het biljarten op de maandag en vrijdagmiddag om 
13.30 uur gaat wel beginnen. Dames biljarten is op maandag- 
morgen vanaf 10.00 uur. Hier is nog voldoende plek voor en-
thousiaste dames, dus kom geheel vrijblijvend een balletje 
stoten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoga voor kinderen 
“Abracadabra, simsalabim” Yoga is magisch. Binnenkort start 
ik op de zaterdagmiddag met een nieuwe yogacursus voor de 
jongere kinderen (vanaf 6 jaar). Spelenderwijs leren de kin-
deren bij zichzelf te blijven. En in contact te komen met hun li-
chaam, hun emoties en gedachten. We sluiten aan bij de fan-
tasie wereld van de kinderen en gaan deze keer vooral veel 
toveren. De lessen vinden wekelijks plaats van 15.00 tot 16.00 
uur in Broek. Meer informatie of aanmelden? angela@despiri-
tueleschool.nl of 06-51616234 

 
Schaatsles 

Speciaal voor basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) is er tijdens 
het seizoen iedere vrijdagmiddag jeugdschaatsen op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam. Tijdens de lessen raken de kinderen 
spelenderwijs vertrouwd met het schaatsen en gaandeweg 
wordt er steeds meer aan de techniek en de snelheid gewerkt. 
Het seizoen wordt afgesloten met een heus schaatsdiploma. 
Vanaf 16 oktober is er iedere vrijdagmiddag van 16.55 tot 
17.55 uur schaatsles, óók tijdens de schoolvakanties. De kos-
ten voor een heel seizoen (van oktober tot begin maart) zijn: € 
90,- per kind + € 20,- contributie. 
STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen en 
volwassenen kunnen leren schaatsen en/of trainen op recrea-
tief of wedstrijd niveau. 
Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaatsen? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het jeugdschaatsen van 
onze club, dit gaat via onze website www.stgwaterland.nl 
Uiteraard zijn ook ouders van harte welkom om mee te 
schaatsen op een van onze andere trainingsuren… 
 

Extra Slowww Yogalessen in de Draai 
Verlang je naar meer rust? Tijdens mijn Slowww yogalessen 
(een combi van Yin Yoga, Restorative Yoga en Yoga Nidra) 
leer je om met je aandacht naar binnen te keren en rust en 
ruimte te creëren in je lichaam en geest.  
maandagavond: 20.30-21.45 uur 
woensdagochtend: 9.00-10.15 uur 
woensdagochtend: 10.30-11.45 uur 
woensdagavond: 19.00-20.15 uur 
woensdagavond: 20.30-21.45 uur 
Op www.slowww.nl kan je je aanmelden en inschrijven! Wil 
je meer weten of wat overleggen? Stuur dan een mailtje 
naar miriam@slowww.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 6 november 2020. Verschijnt op donderdag 1x per 21 da-
gen. 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.slowww.nl/
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Massage aan huis 
Nu de kinderen weer naar school gaan is het wellicht het per-
fecte moment om tijd voor jezelf te nemen. Tijd waarin je even 
helemaal niets hoeft en waarin je een diepe ontspanning van 
jouw lijf én geest mag ervaren.  
Geef jezelf een massagemoment cadeau en geniet van de he-
lende werking van een holistische of wellness behandeling 
waardoor je volledig tot jezelf komt.  
Bel / app 06 41 84 89 83 of stuur een mail naar sian@roots-
wings.nl 
 

Workshop Enneagram  
Op dinsdagavond 1 december. Het Enneagram is een per-
soonlijkheidsmodel dat 9 menstypen onderscheidt. Je mens-
type is als het ware de ‘bril’ waarmee je naar de realiteit kijkt 
en deze inkleurt. Ieder mens heeft 1 preferente bril. Na een 
korte introductie over het model worden de 9 types en bijbe-
horende drijfveren behandeld. Aanvang: 19.30 uur, einde om 
22.00 uur.  Locatie: De Draai 33, Broek in Waterland. Kos-
ten: 20 Euro. Deelname d.m.v. een mail naar: wendeline@de-
bouter.nl. 
 

  Jaarlijkse griepprikken  

Als u in aanmerking komt voor de griepprik bent u zaterdag 
31-10-2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom. De 
uitnodigingen worden half oktober verstuurd. Leest u uw uitno-
diging goed! Hier staat belangrijke informatie in. 
LET OP, IN VERBAND MET DE CORONA MAATREGELEN 
IS DE LOCATIE GEWIJZIGD! 
OBS DE HAVENRAKKERS  
NIEUWLAND 32 
1151BA BROEK IN WATERLAND 
ENTREE BIJ DE GYMZAAL 
DENKT U ERAAN DAT U DE UITNODIGING MEENEEMT EN 
WIJ VRAGEN U OM EEN MONDKAPJE TE DRAGEN. 

 
Historische Vereniging Broek in Waterland  

Als bestuur van de Historische Vereniging BiW zijn wij opzoek 
naar een vrijwilliger/evt. bestuurslid die het inrichten/onder-
houden van een Facebook-account/pagina op zich wil nemen. 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris 
van genoemde vereniging: Frans Abraham (4031734) 
Jaarlijkse (uitgestelde)algemene ledenvergadering op 26 okto-
ber, I.v.m. de corona maatregelen zal er gezien het beschik-
baar aantal leden (max.20) geen lezing worden gegeven. 
   
  Oud papier SOOS 
In verband met het toenemend aantal corona besmettingen 
wordt er met ingang van 22 oktober voorlopig geen papier 
door de SOOS opgehaald. 
U kunt het oud papier eventueel wegbrengen naar onze con-
tainer. Deze staat sinds twee weken langs de Eilandweg ach-
ter de nieuwe brandweerkazerne. Uiteraard kunt het ook be-
waren tot we weer gaan ophalen. 
 

Collecte Nierstichting 
De totale opbrengst van deze collecte is € 1655,71, waarvan  
€ 192,25 in Zuiderwoude is opgehaald en € 86,35 in Uitdam. 
Hartelijk bedankt collectanten en gulle gevers! 
Volgend jaar is de collecte van 19 tot en met 25 september. 
Wanneer u zou willen collecteren, kunt u een mail sturen naar: 
wmiddelaar@ziggo.nl. Voor Zuiderwoude zoek ik ook een col-
lectant. 
 

Collecte brandwondenstichting 
De collecte voor de brandwondenstichting in Broek en Zuider-
woude heeft dit jaar €1322,68 opgebracht. Deze geweldige 
opbrengst (zeker in deze tijd) is de opbrengst van de collecte-
bussen en digitale giften via de links van onze collectanten. 
Waarschijnlijk is er ook gedoneerd via de algemene link en is 
de opbrengst dus nog hoger. (alle links staan nog open dus 
bent u vergeten te doneren dan kan dat nog steeds.) Op deze 
manier wil ik, namens de Nederlandse Brandwondenstichting, 
alle gulle gevers en alle collectanten hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. 
 

Kledinginzameling Mensen in Nood 
De inzameling van kleding voor Mensen in Nood op 24 okto-
ber gaat NIET door. 

 
 

 
 
 
Help, ik zoek atelierruimte in ons dorp! 

Mijn passie is keramiek en gelukkig vinden veel mensen mooi 
wat ik maak. Zelf zou ik heel gelukkig worden met een atelier-
ruimte in Broek in Waterland. Zodat ik in ons eigen dorp kan 
werken en cursus geven. Ik ben al blij met een ruimte van 
20m2 met gebruik van toilet en water. Groter mag ook; alle 
tips zijn meer dan welkom. En PS: ik maak een mooi kunst-
werk voor wie me gelukkig maakt. 
Vriendelijke groet, Anneke 06-48656046 
www.annekemulderkeramiek.nl 
 

Massage in Broek in Waterland 
Bij MT Sport en Ontspanningsmassages kunt u o.a. terecht 
voor: 
Sportmassage; Vooral bij spier klachten 
Deep-tissue; Weldaad bij schouder/nekklachten door span-
ning en langdurig verkeerde werkhouding achter bv computer 
(vooral nu bij thuiswerken) 
Ontspannings-, hotstone- of kruidenstempelmas-
sage; Wanneer je lekker wilt ontspannen, bij stress of gewoon 
een momentje voor jezelf 
Voor informatie of afspraak; bel op app 06-16504228 of mail 
monique.tessel@hotmail.com 

 
Aanbod Sportvereniging Sparta, gymzaal Broek in Water-

land 
Ja, 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 ze-
ker goed om alle 600 spieren die we hebben aan de gang te 
houden, uit te dagen, motorisch 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 sport-
aanbod:  
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 ge-
zelligheid en veiligheid (RIVM) 
Enthousiast?  
Stuur een mailtje naar info@spartabroekinwaterland.nl of kijk 
voor meer informatie op onze website www.spartabroekinwa-
terland.nl. Tot gauw!! 
 

Eten afhalen/bezorgen 
Er kan eten besteld worden bij Het Broekerhuis en bij De Drie 
Noten, voor de weekenden. 
En natuurlijk, zoals gebruikelijk, pizza en lasagne bij Antonio 
en salade en snacks bij De Rob. 
 

Overlijdensbericht 
Veel mooie herinneringen, 
verzachten ons verdriet. 
Voorgoed uit ons midden, 
voor altijd in ons hart. 
Op donderdag 8 oktober jl. is Ruud Schmidt, echtgenoot van 
Joke Schmidt, in de leeftijd van 81 jaar overleden. 
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