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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
30 januari inzameling Voedselbank 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, U bent van harte welkom! In verband met de corona-
maatregelen zullen de dorpsraadvergaderingen in januari en 
februari 2021 in ieder geval online plaatsvinden. U vindt de 
link op de agenda, die in het weekend voor de eerste woens-
dag van de maand op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl ge-
plaatst wordt. 
De data van de Dorpsraadvergadering in 2021 zijn: 3 feb; 3 
maart; 7 april; 5 mei; 2 juni; 7 juli; 1 sept; 6 okt; 3 nov en 1 de-
cember. 
 

 Juridisch Advies Bureau Broek in Waterland 
Iedere eerste donderdagavond van de maand vanaf 19.00 
uur, gratis een eerste deskundig advies, door beëdigde advo-
caten. Ivm de corona-maatregelen zal het advies nu telefo-
nisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leeteinde 2 te Broek. 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (secretariaat Dorps-
raad) b.g.g. 0622380982. 

. 
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 
container. Deze staat sinds een aantal weken langs de Eiland-
weg, achter de nieuwe brandweerkazerne. Uiteraard kunt u het 
ook bewaren tot we weer gaan ophalen. 
 

Jan Evenboer Transport 
01-09-20 parttime gestart en nu helemaal fulltime bezig met 
transporten. Dus hebt u transport voor mij, in mijn Volkswagen 
Transporter, dan wil ik dat graag voor u doen. Ik ben te berei-
ken via mail@jetransport.eu en op mijn mobiel 06 22 21 56 
56 het liefst alleen sms/app (ik kan niet zo goed praten), of via 
mijn website www.jetransport.eu. Hartelijke groeten en een 
mooi 2021! Jan Evenboer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

0646376389. 
 

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 

 
 
  Oproep vrijwilligers onderhoud Broeker begraafplaats 
Een van de bijzondere plekken in Broek in Waterland is de be-
graafplaats. De groendienst van de gemeente zorgt voor het 
onderhoud maar kunnen wel wat hulp gebruiken. Het zou ge-
weldig zijn als er wat extra aandacht voor de begraafplaats 
komt en dan met name voor de particuliere graven. Officieel 
moeten de eigenaren van een graf dit zelf doen maar dat ge-
beurt vrij weinig. De extra aandacht bestaat uit: een omgeval-
len vaasje rechtzetten, een plantje water geven tot wat wieden 
en/of schoonvegen van een graf. De gemeente heeft de 
Dorpsraad gevraagd een groepje vrijwilligers te zoeken die 
het onderhoud van de begraafplaats willen ondersteunen. De 
gemeente stelt gereedschap en begeleiding beschikbaar. Heb 
je interesse, meld je dan aan bij de Dorpsraad via 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl 
 

Historische Vereniging Broek in Waterland  
Broek in Waterland is al sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw een bloeiende historische vereniging rijk. ‘Historische 
Vereniging Broek in Waterland’ draagt bij aan de bescherming 
van de cultuur-historische rijkdommen van ons dorp. Drie 
maal per jaar ontvangen de leden het boekje ‘Oud Broek’ met 
interviews en andere verhalen over ‘ons’ verleden. Ongeveer 
de helft van de huishoudens in Broek in Waterland is lid van 
de vereniging. Samen maken we Broek in Waterland nog 
mooier! Wilt u ook lid worden? Meldt u aan via www.oud-
broek.nl/Contact of via info@oudbroek.nl. Het lidmaatschap 
kost € 12,50 per jaar. 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 29 januari 2021. Verschijnt op donderdag 1x per 21 dagen. 
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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Inzameling voor de voedselbank 

Op zaterdag 30 januari 2021 in de kerk van Broek in Water-
land. De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur. Wij houden re-
kening met de corona regels. Wat kunt u meenemen? Houd-
bare 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 af-
hankelijk zijn van de voedselbank rekenen weer op u! Bij voor-
baat 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 ge-
meente en de raad van kerken van Broek in Waterland. 
 

Het nieuwe boek van Stephanie Kaars is uit! 
De titel is ‘brus en zus’ en het boek gaat over Niels (7) en 
Ninte (11). Niels lijkt een heel gewone jongen. Maar hij is een 
brus, want hij heeft een gehandicapte zus. Maakt dat hem bij-
zonder? Ninte lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in 
een rolstoel. Maar is zij misschien toch ook gewóón? Je leest 
het in dit autobiografische omkeerboek dat Stephanie Kaars 
samen met haar kinderen schreef en dat fantastisch werd ge-
illustreerd door (ook al Broeker!) Eliane Busstra. Het is een 
prachtig (voorlees)boek voor iedereen, of je nu zeven bent of 
honderdzeven. brus en zus (Uitgeverij Licht) is te koop via 
bol.com of bij Stephanie zelf (s.kaars@outlook.com of 06-
27342217). Het boek kost 20,- euro. We zijn je dankbaar! 
 

Sparta zoekt trainer/ster:  
voor het sportuur op dinsdagavond (20-21u)! Marloes gaat tzt 
verhuizen en wil daarom het stokje overdragen. Tijdens dit 
sportuur geef je kracht- en conditietraining aan gemotiveerde 
dames (ongeveer 40+) die er én elke les voor gaan én hou-
den van gezelligheid. Wil jij deze leuke groep verder trainen, 

fit houden en nog meer spieren geven? 😊 Voor meer informa-

tie bel het bestuur van Sparta (0624743300) of stuur een mail-
tje naar info@spartabroekinwaterland.nl of kijk op onze web-
site www.spartabroekinwaterland.nl. We kijken uit naar de re-
acties!! 
 

RSWP heet vanaf nu WelzijnWonenPlus 
WelzijnWonenPlus is de nieuwe naam van voorheen RSWP-

WonenPlus. Wat wij doen samen met heel veel vrijwilligers: 

klussen in huis, boodschappenservice, huisbezoeken, tele-

fooncirkels en mantelzorgerondersteuning. De vraag is altijd 

leidend en wij kijken naar de oplossing of zorgen dat u bij de 

juiste persoon terecht komt. WelzijnWonenPlus is o.a. werk-

zaam in het gebied Waterland. Kijk op onze nieuwe web-

site www.welzijnwonenplus.nl wat wij doen, onze dienstverle-

ning en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.  Dag van de 

vrijwilliger Niet voor niets is gekozen om op de dag van de 

vrijwilliger onze nieuwe naam en logo bekend te maken. Wij 

zijn namelijk ontzettend trots op onze vrijwilligers die altijd en 

enthousiast voor inwoners klaar staan en meedenken met ons 

voor een oplossing. Ook in de coronatijd. Wij hebben de vrij-

willigers dan ook bedankt met een attentie in de nieuwe huis-

stijl.   
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