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AGENDA 
Iedere 1e donderdag v/d maand Juridisch Advies 
14nov Inzameling voedselbank 
16nov Start flyeren collecte MS Fonds 
01dec Workshop Enneagram 
02dec Vergadering Dorpsraad 
 

Dorpsraad 
De laatste vergaderdatum van De Dorpsraad voor 2020 is  
2 december. Vergaderruimte in het Broekerhuis, in de achter-
zaal, ruim genoeg om 1,5m afstand te 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. 
 

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. 
 

Oud papier SOOS 
In verband met het toenemend aantal corona besmettingen 
wordt er tot nader bericht geen papier door de SOOS opge-
haald. 
U kunt het oud papier eventueel wegbrengen naar onze con-
tainer. Deze staat sinds een aantal weken langs de Eiland-
weg, achter de nieuwe brandweerkazerne. Uiteraard kunt het 
ook bewaren tot we weer gaan ophalen. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massage in Broek in Waterland 
Bij MT Sport en Ontspanningsmassages kunt u o.a. terecht 
voor: 
Sportmassage; Vooral bij spierklachten 
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 of app 06-16504228 of mail 
monique.tessel@hotmail.com 
 

Laat thuis weer een plek van ontspanning zijn 
Gedwongen thuis werken: voor sommigen juist heel prettig, 
maar voor veel anderen eist het maandenlang thuiswerken 
zijn tol. Het onderscheid tussen thuis en werk vervaagt en 
voor velen verdwijnt daarmee het prettige ‘thuisgevoel’. Ook 
als je thuis niet hoeft te werken komen de muren vaak op je 
af, dan wel voel je je eenzaam nu onze omgeving steeds 
meer op slot gaat en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven.  
Wil je dat jouw ‘thuis’ weer een fijne plek van ontspanning 
wordt? Een holistische, wellness of zwangerschapsmassage 
aan huis helpt je absoluut om het prettige thuisgevoel opnieuw 
te beleven. 
Boek nu een massage bij jou aan huis. Bel / app 06 41 84 89 
83 of stuur een e-mail naar sian@roots-wings.nl 

 
Klankschalen 

Klankschalen geven een diepe ontspanning en een aange-
name sensatie. Door een aantal schalen op het lichaam te 
plaatsen kunnen blokkades of pijn verminderen of verdwijnen. 
De energie kan weer stromen. 
Probeer eens een gratis sessie. Bel of mail voor info: Guus 
Tel. 06 4232 5036 guus.witteman@hetnet.nl 

 
Inlever voucher Schoonheidssalon BroekerBeautyBoet. 
Bij aankoop van twee huidverzorgingsproducten, ontvangt u 
een kadobon twv €25,- te besteden bij een huidbehandeling 
(op afspraak). 
Leuk om kado te geven voor de komende feestdagen. Ik pak 
het graag leuk voor u in.  
U kunt uw bestelling telefonisch aan mij doorgeven en op af-
spraak ophalen. 
Graag tot ziens. Jeannette 06-12935171, BroekerBeautyBoet, 
Wagengouw 112, 1151 EK, Broek in Waterland. 

 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 27 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 
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Bijdrage Broeker Gemeenschap 
Beste Broekers, 
Voor iedereen is het een rare tijd geweest afgelopen jaar, zo 
ook voor de Broeker Gemeenschap.  
Helaas moesten bijna al onze evenementen afgelast worden 
en zagen wij een hoop inkomensstromen opdrogen. Dit is spij-
tig, want die fondsen gebruiken wij om het hele jaar door 
mooie evenementen te organiseren.  
Ook onze jaarlijkse fondsenweving, de welbekende donatie-
kaarten, zal er dit jaar anders uitzien. Deze kaarten worden 
meestal rondgebracht door onze aangesloten verenigingen, 
veelal door mensen op leeftijd. Om deze vrijwilligers niet te 
veel bloot te stellen aan contacten aan de deur, willen wij het 
dit jaar anders aanpakken en de kaarten meesturen met de 
papieren Broeker Gemeenschap. 
U kunt ons ook nog steeds ondersteunen door op ons te 
stemmen voor de Rabobank Clubsupport. Dit kan via de Ra-
bobank app. Ook kunt u dit jaar een vrijwillige donatie direct 
op onze rekening overmaken. Het rekeningnummer is 
NL42RABO 0310713579 t.n.v Stichting De Broeker Gemeen-
schap. Hierdoor stelt u de Broeker Gemeenschap in staat om 
ook volgend jaar weer Koningsdag, 4 en 5 mei, de Feestweek, 
Sinterklaas en nog meer evenementen te organiseren.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage!  
 

Inzameling voor de voedselbank 
De inzameling voor de voedselbank vindt plaats op zaterdag 
14 november 2020, in de kerk van Broek in Waterland. De 
kerk is geopend van 11.00 tot 13.00 uur. 
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. U kunt 
denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees 
of vis, potten groenten. 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 giften!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift? Dat kan op 
de rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente en de Raad van 
Kerken van Broek in Waterland. 
 

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. 
 

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 
 

Collecte MS Fonds 
Beste Broekers 
In de week van 16 november is de collecte van de MS fonds. 
Om deze collecte Coronaproef te laten verlopen. wordt er 
door het gehele dorp geflyerd. Op deze flyer staat een QR  
code waarmee u kan doneren. 
Ik hoop dat er veel opgehaald wordt, zodat het onderzoek 
naar MS voortgezet kan worden. 
Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar 0625097866 Tineke 
Tuin 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
SKW Peuteropvang ‘t Stokpaardje 

Voor peuters van 2 tot 4 jaar is voorschoolse educatie heel 
belangrijk. Ze worden voorbereid naar een goede start op de 
basisschool. Het accent ligt natuurlijk op een fijne en gezellige 
tijd op de peuteropvang, maar voorschoolse educatie is enorm 
belangrijk voor ieder kind. Er is veel aandacht voor spel, moto-
rische ontwikkeling, taalvaardigheid en de sociale ontwikke-
ling. Het is mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen 
via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  
Wanneer u hier niet voor in aanmerking komt zijn er mogelijk-
heden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de 
gemeente. Wij informeren u hier graag over. De peuteropvang 
is 40 weken per jaar open en is goed te combineren met de 
kinderopvang/oppas of de zorg thuis. Voor inschrijvingen kunt 
u deze link gebruiken:  
https://kinderopvangwaterland.nl/peuteropvang 

 
Coronaproof werken 

Thuis werken tijdens Corona? Kom rustig en inspirerend wer-
ken bij Werken op de Gouw! Coronaproof, ruime bureaus en 
snelle Wi-Fi. Neem voor meer informatie contact op via 06-

46376389. 

 
Geen ‘SAMEN ZINGEN ROND DE KERST” 

in de Broeker Kerk dit jaar. 
Helaas neemt nog steeds het aantal besmettingen toe, sinds 
de gedeeltelijke lockdown! De beperkende maatregelen zijn 
aangescherpt om te voorkomen dat het aantal besmettingen 
verder toeneemt. Niet meer dan maximaal 30 mensen bij el-
kaar, inclusief musici en koorleden.  
Dit betekent dat de jaarlijkse muzikale ontmoeting in kerst-
sfeer dit jaar niet doorgaat! Erg jammer en teleurstellend, 
maar deze traditie in Waterland, zetten we voort in 2021!  
We hopen u allen te zien in 2021 en wensen iedereen fijne 
feestdagen, ondanks de beperkingen, en een corona-vrij jaar!  

Werkgroep Samen Zingen rond de Kerst 
 

Verloren   
Op woensdag 28 oktober j.l. ben ik helaas mijn gouden hals-
kettinkje plus hangertje met diamantjes verloren in de omge-
ving van De Breeck, De Dillen, De Vennen, Moerland, Nieuw-
land en op de markt. Ik hoop zo dat iemand het heeft gevonden. 
Graag een telefoontje naar Nelke: 020-4031728 

 
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 
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