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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 zal de dorpsraadvergadering in maart 
2021 in ieder geval nog 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 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. 
 
 

Overleden 
Maandag 25 januari 2021 is Nico Tensen overleden. 
De kaarten, bloemetjes en gesprekjes met mensen uit het 
dorp zijn een enorme steun voor ons. 
Dank jullie wel 
 
 

Rollator 
...wie mist rollator ?.. bel tel 0204031648 ! Gevonden !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 

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! 

 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 12 maart 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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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  
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! 
 

 
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 

 
Pilates 

Zit je veel thuis te werken en/of ook nog kinderen les te 
geven? Word je te stijf? Wil je met al die prikkels om je heen 
een uurtje voor jezelf? Heb je last van je rug? Wil je een 
betere houding en strakkere buikspieren? Kom dan een 
GRATIS proefles PILATES volgen. Vooralsnog online, maar 
hopelijk binnenkort weer live binnen of buiten. Want de lente 
komt eraan!! Ik geef je alle begeleiding en hulp die je nodig 
hebt, ook met de techniek als je opziet tegen on line les. Bel 
naar 0611395952 voor aanmelding of info, Carol 
 
 

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.   

 
 

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) 

 

 
Lissy Sundermeijer, beste voorlezer van Waterland 

Karmac Bibliotheek en alle betrokkenen zijn superblij dat de 
Nationale Voorleeswedstrijd door is gegaan in Waterland. Dit 
ondanks de situatie rondom Corona. Digitaal, door middel van 
filmpjes is het gelukt! Vier scholen stuurden van hun 
schoolkampioenen zo’n filmpje in. De jury koos Lissy 
Sundermeijer van De Havenrakkers in Broek in Waterland als 
beste. De juryleden /wethouders hebben, samen met collega's 
bij de gemeente Waterland en Karmac Bibliotheek, extra 
aandacht besteed om er iets leuks van te maken voor de 
voorlezers! 
Lezen is leuk en door de Nationale Voorleeswedstrijd wil 
Stichting Lezen dat laten zien. Veel scholen in Waterland 
haken daarbij aan en zij kozen van groep 7 of 8 hun beste 
voorlezer. Dat waren Romy Duif van de Van Randwijkschool 
in Ilpendam, Timon de Fretes van De Blauwe Ster in 
Monnickendam, Lissy Sundermeijer van De Havenrakkers en 
Kas Haertlein van De Gouwzee. De jury bestond uit twee 
wethouders van de gemeente Waterland, Ton van Nieuwkerk 
en Astrid van de Weijenberg. Zij bekeken met veel plezier alle 
filmpjes. En ook zij maakten een filmpje waarin ze vertellen 
wat ze van de voorlezers vonden en wie de winnaar is 
geworden. 
Voorlezen doe je voor publiek. Belangrijk is dus dat de 
luisteraars het ook leuk vinden. De jury vond Lissy daar het 
best in geslaagd. Zij keek vaak om zich heen, ze fronste, en 
lachte en sleepte iedereen mee met het verhaal ‘De regels 
van Floor’. De twee jongens hadden allebei een heel moeilijk 
en spannend boek gekozen. Ze deden het heel goed en 
voerden de spanning goed op. Timon, ‘De Grijze Jager’, 
fluisterde en verhief zijn stem. Kas liet de hoofdpersonen uit 
‘Kruistocht in spijkerbroek’ goed tot leven komen. Romy 
tenslotte liet iedereen meegenieten met ‘Geronimo Stilton’. 
We zijn nog steeds benieuwd hoe het afloopt: wie stond er nu 
achter die deur. 
 
De winnaar Lissy gaat binnenkort meedoen aan de kwartfinale 
en zal daar de gemeente Waterland vertegenwoordigen. Veel 
succes en plezier Lissy! 
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