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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn 
openbaar, 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 
woensdag van de maand op 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst 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 
december. 
 

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

Oud papier SOOS 
U kunt het oud papier wegbrengen naar onze container. Deze 
staat sinds een aantal weken langs de Eilandweg, achter de 
nieuwe brandweerkazerne. 
 

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 
bereiken 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 

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.oudbroek.nl/Contact of via info@oudbroek.nl. Het 
lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Helaas was het niet mogelijk om op 30 januari een 
voedselbankinzameling 
te organiseren. Dit n.a.v de coronamaatregelen. 
Wilt u de voedselbank steunen met een bijdrage? 
Dat kan op onderstaand rekeningnummer. 
St:ichting Purmerendse Voedselbank 
NL13RABO0120354608. 
Diaconie en de Raad van Kerken Broek in Waterland 
 
  Oproep vrijwilligers onderhoud Broeker begraafplaats 
Een van de bijzondere plekken in Broek in Waterland is de 
begraafplaats. De groendienst van de gemeente zorgt voor 
het onderhoud maar kan wel wat hulp gebruiken. Het zou 
geweldig 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 
gebeurt vrij weinig. De extra aandacht bestaat uit: een 
omgevallen 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 
 

Wat is er te doen in de kerk? 
We staan te popelen om - zodra het kan - weer mooie 
concerten of andere evenementen te organiseren in de 
Broeker Kerk. Wil je als eerste geïnformeerd worden als er 
straks weer activiteiten in en rond ons mooie kerkgebouw 
plaatsvinden? Abonneer je dan op de maandelijkse 
nieuwsbrief  Wat is er te doen in de kerk. Ga 
naar www.broekerkerk.nl/aanmelding-nieuwsbrief en meld je 
aan! 
  

Steun onze Broeker Kerk 
Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: er wordt druk gewerkt 
aan de kerk. De gevel wordt momenteel door professionals 
aangepakt, als ze klaar zijn kan het metselwerk weer jaren 
mee. Deze grote renovatie kunnen we doen dankzij de hulp 
van onze ‘Steunpilaren’ (donateurs) en subsidie. Steun jij de 
kerk al? Op onze website kan dat heel 
eenvoudig: www.broekerkerk.nl/steun-de-kerk. Bedankt! 
 

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 
bijzonder? 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  
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 19 februari 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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samen met haar kinderen schreef en dat fantastisch werd 
geïllustreerd 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 
houden van gezelligheid. Wil jij deze leuke groep verder 

trainen, fit houden en nog meer spieren geven? 😊 Voor meer 

informatie bel het bestuur van Sparta (0624743300) of stuur 
een mailtje naar info@spartabroekinwaterland.nl of kijk op 
onze website www.spartabroekinwaterland.nl. We kijken uit 
naar de reacties!! 
 

RSWP heet vanaf nu WelzijnWonenPlus 
WelzijnWonenPlus is de nieuwe naam van voorheen 
RSWPWonenPlus. Wat wij doen samen met heel veel 
vrijwilligers: klussen in huis, boodschappenservice, 
huisbezoeken, telefooncirkels 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. werkzaam in het gebied Waterland. 
Kijk op onze nieuwe website www.welzijnwonenplus.nl wat wij 
doen, onze dienstverlening 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 vrijwilligers dan ook bedankt met 

een attentie in de nieuwe huisstijl.   

 
Gratis beweegactiviteiten in Zuiderwoude 

Heb jij ook zin om met je vriendjes en vriendinnetje wat leuks 
en actiefs te doen? Vanaf 18 januari kun je op het schoolplein 
van Basisschool De Overhaal in Zuiderwoude gratis meedoen 
met leuke beweegactiviteiten. De lessen worden gegeven 
door bewegingsconsulenten van Team Sportservice. Zit jij in 
groep 5 t/m 8, geef je dan snel op! 
Meer beweging 
Door de sluiting van de scholen en een beperkt sportaanbod, 
is het contact met leeftijdsgenootjes minder en wordt over het 
algemeen minder bewogen. Rachel Plaggenburg, 
buurtsportcoach Team Sportservice: ‘Vanuit Team 
Sportservice willen we hier verandering in brengen door gratis 
beweegactiviteiten aan te bieden. Tijdens de lessen worden er 
verschillende spellen en sporten aangeboden. De lessen 
worden na schooltijd georganiseerd. Zodat iedereen eerst zijn 
schoolwerk kan maken. Wij hopen dat de kinderen net zo 
enthousiast zijn als wij en zien iedereen dan ook graag!’  
Maatregelen 
In verband met de maatregelen is het niet toegestaan dat 

ouders meekomen naar de beweegactiviteit. Uiteraard 
hanteren wij tijdens de activiteit de maatregelen van het 
RIVM.  
Aanmelden 
Via de site van Noord-Holland actief kun je je inschrijven. Ga 
naar www.noordhollandactief.nl en meld je snel aan. Meedoen 
is gratis en aanmelden kan tot 12:00 uur op de dag zelf. Als je 
vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: 
zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl  
 

Team Sportservice brengt senioren ook thuis in beweging  
Team Sportservice heeft als doel om iedereen van 0 tot 100 
jaar de kracht van sport en het plezier van bewegen te laten 
ervaren. Gedurende het hele jaar worden veel activiteiten, 
sportlessen en toernooien georganiseerd. De huidige 
omstandigheden vragen bij veel activiteiten om een 
aangepaste organisatie. Een voorbeeld hiervan is Fitness 
voor Senioren. Helaas kan dit niet op gebruikelijke wijze 
plaatsvinden. Maar gelukkig is er een alternatief: Fitness voor 
Senioren via een digitaal platform. ‘Een beetje onwennig maar 
toch ook wel heel leuk’, aldus Michelle Maliszewski  
 
 
 

 
(coördinator). Alle senioren in Zaanstreek-Waterland zijn van 
harte welkom om mee te doen.  
Eind december is Team Sportservice gestart met de eerste 
les via Zoom. Michelle: ‘Natuurlijk geven wij liever op locatie 
les. Naast het bewegen heeft de les namelijk ook een sociale 
functie. Deelnemers vinden het gezellig en ontmoeten elkaar 
graag. Gelukkig is dat digitaal ook mogelijk. Een half uur voor 
aanvang van de les is de virtuele zaal geopend. Deelnemers 
hebben dan de tijd om rustig in te loggen en even met elkaar 
te praten. Na afloop is er gelegenheid om samen te evalueren 
en gezellig te kletsen. Dit kan zelfs in aparte groepen, 
bijvoorbeeld per dorp of gemeente. Zo kunnen we toch 
voldoen aan de behoefte om niet alleen te sporten maar het 
ook gezellig te hebben.’  
Even wennen  
De lessen worden onder andere gegeven door Wendy Ham, 
zij is oefentherapeut en heeft veel ervaring met Fitness voor 
Senioren. Wendy: ‘Het lesgeven via Zoom is in het begin toch 
even wennen. Zowel voor mij als voor de deelnemers is het 
nieuw, we zijn nog aan het uittesten welke knopjes we moeten 
intoetsen om de microfoon aan en uit te schakelen en kijken 
hoe de les zo duidelijk mogelijk in beeld kan worden gebracht. 
Meestal komen we er met elkaar wel uit.’ 
Enthousiast 
‘De reacties op de eerste les waren enthousiast. De 
deelnemers vonden het een mooie uitkomst om zo toch 
seniorenfitness te kunnen volgen,’ vertelt Wendy. ‘Iedereen 
kan deelnemen aan de lessen. Soms is er een flesje water 
nodig om toch wat gewicht in de armen te hebben. Zo zijn de 
deelnemers toch in beweging met elkaar.’ 
Fanatiek  
Een trouwe deelnemer aan de lessen is mevrouw Ank 
Koevermans. ‘Ik vind het heel erg fijn dat Team Sportservice 
een alternatief biedt voor de reguliere fitnesslessen. Ik mis 
natuurlijk een stukje gezelligheid en ben liever aan het sporten 
met fitnessapparaten, maar het is een goed alternatief. We 
zijn lekker in beweging en het draagt bij aan een fit gevoel. 
Alhoewel ik eigenlijk altijd wel in beweging ben dus ik voel mij 
over het algemeen heel fit.’ Mevrouw Koevermans noemt 
zichzelf dan ook een van de fanatieke deelnemers. Soms iets 
té. ‘Misschien ben ik wel iets te fanatiek. Kort geleden wilde ik 
tijdens een sprint hetzelfde tempo aanhouden als de docent. 
Dat moest ik bezuren met duizeligheid. Dat moet ik niet meer 
doen op mijn leeftijd (80 jaar) denk ik,’ sluit mevrouw 
Koevermans lachend af.  
Ook meedoen?  
Wilt u ook een keer meedoen aan de Fitness voor Senioren? 
Dan bent u van harte welkom. Ga naar 
www.noordhollandactief.nl, klik op inschrijven activiteit, vul uw 
woonplaats in, ga naar 55+ en schrijf  in. Heeft u vragen? 
Neem dan contact met Team Sportservice Zaanstreek-
Waterland op door te mailen naar 
zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl of te bellen naar: 
0229 - 28 77 00. 
 

Zon op Waterland heeft de inschrijving geopend voor 
zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf 
Goed nieuws! De gemeente Waterland heeft het dak van de 
nieuwe gemeentewerf in Katwoude beschikbaar gesteld aan 
Zon op Waterland. Op het dak worden ruim 150 
zonnepanelen geplaatst, waarmee we ongeveer 180 
participaties van 250 kWh kunnen realiseren. 
De gemeente Waterland heeft aangegeven dat de 
participaties in eerste instantie bedoeld zijn voor inwoners uit 
een beschermd dorps- of stadsgezicht of inwoners van wie 
het dak aantoonbaar beperkt of ongeschikt is voor eigen 
zonnepanelen. In tweede instantie wordt deelname ook 
opengesteld voor andere geïnteresseerden.  
Meedoen loont! De door uw participaties opgewekte stroom 
wordt door Zon op Waterland verkocht. U deelt mee in de 
opbrengsten. Daarnaast krijgt u als deelnemer aan de 
‘postcoderoosregeling’ via uw eigen energiemaatschappij 
jaarlijks energiebelasting terug over de door uw participaties 
geproduceerde hoeveelheid stroom. De inleg bedraagt tussen 
de €280 en €300 euro per participatie (all-in) en deze verdient 
u binnen 7 tot 8 jaar terug. Daarna lopen de opbrengsten nog 
7 tot 8 jaar door.  
Doe mee! Aanmelden: www.zonopwaterland.nl. Meer 
informatie: info@zonopwaterland.nl of 06 531 602 29 (Willem 
de Vries) 
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