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AGENDA 
1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
14 t/m 20 maart: collecte Amnesty International 
vrijdag 26 maart: Gezellige Thuis Online Bingo 
woensdag 7 april: jaarvergadering Dorpsraad 
 

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 zal de dorpsraadvergadering in maart 2021 in ie-
der 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; 7 april; 5 
mei; 2 juni; 7 juli; 1 sept; 6 okt; 3 nov en 1 december. 
 

Online Dorpsraad Jaarvergadering Uitnodiging. 
Woensdagavond 7 april a.s. houdt de Dorpsraad haar Jaar-
vergadering. Wij presenteren dan ons Jaaroverzicht 2020 en 
ons financiële Jaarverslag van 2020. Inclusief de verslagleg-
ging van de kascommissie. Wij nodigen U van harte uit om 
aanwezig te zijn op deze online vergadering via ZOOM. Voor 
deelname graag Uw naam en e-mailadres sturen naar 
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl sturen. U ontvangt dan 
een paar uur vóór de vergadering de ZOOM-link om de Jaar-
vergadering bij te wonen.                                                      
Met vriendelijke groet, Dorpsraad Broek in Waterland  

 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. 
 

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. 
Vriendelijk verzoek om geen papier bij de container achter te 
laten als deze vol is. Het geeft rotzooi, het geeft overlast en 
bovenal, het bezorgt de vrijwilligers van de Soos een heleboel 
extra werk! De container wordt in principe vervangen op maan-
dag en vrijdag, en indien nodig ook nog tussendoor, op werk-
dagen wordt er elke dag gecontroleerd. 
VOL= neem je papier weer mee en kom een dag later terug! 
Alvast dank! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overleden 

Zondag 28 februari is Ad Stenzler overleden, hij was 82 jaar. 
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

 
Inzameling voor de voedselbank 

Helaas is het niet mogelijk om 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 

 
Collecte Amnesty International volledig online  

14 t/m 20 maart 2021  
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 
2021 voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Dit 
jaar is het wel anders dan anders: de collecte is vanwege het 
coronavirus volledig online. In 2020 gingen in Nederland 12,5 
duizend collectanten langs de deuren en haalden toen ruim € 
900.000 op voor het werk van Amnesty. We hopen dat u ook 
dit jaar royaal giften wilt doen in de digitale collectebus die u 
door collectanten wordt aangeboden.  
Iedereen kan veilig voor Amnesty collecteren 
Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een 
steentje wil bijdragen kan zelf een online collectebus aanma-
ken via amnesty.digicollect.nl. Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de collecte coördi-
nator:  Willem de Vries, tel: 0653-160229  of e-mail: wde-
vries.willem@gmail.com 
 

Wat is er te doen in de kerk? 
We staan te popelen om - zodra het kan - weer mooie concer-
ten 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.broe-
kerkerk.nl/steun-de-kerk. Bedankt! 

 

 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 2 april 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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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. 

 
MT Sport- en Ontspanningsmassage 

Na 3 maanden gesloten te zijn geweest, weer open sinds 3 
maart. Wist je dat een massage niet alleen fijn is en je snel 
helpt herstellen na het sporten, het helpt ook om blessures te 
voorkomen. Ook helpt een massage heel goed bij stress en 
spanning. Heb jij ook last van je spieren, nek en schouder-
klachten van het vele computeren of ben je gewoon toe aan 
wat ontspanning, neem dan snel contact op; 06-16504228 of 
monique.tessel@hotmail.com 
Bij mij 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  
 

Klankschalen-therapie in Broek in Waterland 
Met klankschalen (singing bowls) krijg je diepe ontspanning 

en een prettige sensatie. Door de schalen op het lichaam te 

zetten en aan te slaan kunnen blokkades of pijn verminderen, 

dan wel verdwijnen. De energie gaat stromen en je voelt je fit-

ter. Een sessie kost € 20,-. Probeer het eens gratis en vrijblij-

vend.Bel, app of mail: 06 4232 5036 guus.witteman@hetnet.nl 

 
                       Pilates 

Zit je veel thuis te werken en/of ook nog kinderen les te ge-
ven? 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 er-
aan!! 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 
 

IJsclub 
Eindelijk kon er in februari weer worden genoten van ijs in en 
rond Broek! Cameraploegen en radioreporters vielen over el-
kaar heen om het allemaal vast te leggen. Dank aan iedereen 
die heeft geholpen om het feest nog completer te maken door 
te vegen, muziek te draaien, op te bouwen en weer af te bre-
ken of door er gewoon te zijn. Wil je vrijwilliger of donateur  
van de ijsclub worden meld je dan aan via https://www.ijsclub-
broekinwaterland.nl/contact.php. Als vrijwilliger kun je onder 
andere helpen met het vegen van het ijs, bij het opbouwen, 
bevoorraden en bemannen van de koek-en-zopie of bij het or-
ganiseren van een eventuele toertocht. Je bent al donateur 
met het hele gezin voor € 10,00 (rekeningnummer NL81 
RABO0140 9499 76). Het geld wordt gebruikt voor onderhoud 
en aankoop van materiaal zoals de veegmachines, verlichting  
en de koek-en-zopie apparatuur. Daarnaast verzorgt de ijs-
club als het budget het toelaat een jaarlijks schaatsuitje  
Vriendelijke groet, IJsclub Broek in Waterland. 
 

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, Jan 
Evenboer 

 

 

Inschrijving De Havenrakkers                               
Alle kinderen die in het schooljaar 2021/2022 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juli 2017 en 1 juni 2018) kunnen ingeschre-
ven worden aan OBS De Havenrakkers Wij willen van tevoren 
goed weten hoeveel nieuwe kleuters wij in het schooljaar 
2021-2022 kunnen verwachten op onze school. Zo kunnen wij 
een gedegen inschatting maken en onze formatie daarop af-
stemmen. Wilt u daarom alstublieft voor 1 april uw kind bij ons 
op school komen inschrijven?? Een inschrijfformulier vraagt u 
aan via: w.slaats@opspoor.nl. Voor een gesprek en/of rondlei-
ding neemt u contact op met onze directeur: Peter Bakker (di-
rectie@obsdehavenrakkers.nl) of telefonisch via: 020-
4031847. Rondleidingen vinden plaats met de huidige corona 
maatregelen (na schooltijd en met een mondkapje op) 

   Doet u mee met de Gezellige Thuis Beweeg Bingo?  
Heeft u ook zin in een gezellige middag? Waar u andere men-
sen ontmoet en ook nog een klein beetje in beweging bent? 
Dan nodigen wij u van harte uit voor de Gezellige Thuis Be-
weeg Bingo op vrijdag 26 maart. Georganiseerd door Team 
Sportservice West-Friesland en Zaanstreek-Waterland.  
Fleur de Wit, Buurtsportcoach: ‘Door de maatregelen om het 
coronavirus in te dammen, zijn onze sociale contacten veran-
derd en bewegen mensen over het algemeen minder. Om 
onze inwoners hierbij een handje te helpen, organiseert ons 
team de Gezellig Thuis Beweeg Bingo. Een gezellig en spor-
tieve middag voor iedereen!’  
Leuke prijzen  
Meedoen is belangrijker dan winnen. Door de samenwerking 
met lokale ondernemers zijn er leuke prijzen te winnen. De 
hoofdprijs is een cheque voor een rondje door de regio (fiet-
sen/wandelen) inclusief tussenstop met koffie/thee 
en taart met daarnaast een (sportieve) activiteit naar keuze 
onder begeleiding van ons team. Daarnaast zijn er ook andere 
prijzen te winnen zoals een Jeu de Boules set, een van Haas-
teren puzzel, cadeaubonnen en nog veel meer.  
Online 
De bingo vindt digitaal plaats via Zoom. Het enige wat u hier-
voor nodig heeft, is een werkende computer, tablet of 
smartphone met internetverbinding. Voor het aanmelden via 
Zoom, ontvangt u van Team Sportservice een uitgebreide 
handleiding thuisgestuurd. De bingokaarten ontvangt u ook 
via de post  
Datum, tijd en aanmelden  
De Gezellige Thuis Beweeg Bingo vindt plaats op vrijdag 26 
maart van 15.00 uur tot 16.15 uur. Het inschrijfgeld is € 3. 
Aanmelden kan tot 16 maart via de website www.noordhol-
landactief.nl. Wees er snel bij want vol=vol 
 

Klimaatalarm 2021 
Het was niet te overhoren, afgelopen zondag heeft onze Broe-
ker kerk om 15 uur de klok geluid voor het klimaatalarm! Ver-
der gingen er diverse fietsbellen, toeters en wekkers tekeer en 
werd er luid muziek gespeeld, tot een potje drummen aan toe: 
veel Broekers roerden zich. En ook mensen in de regio deden 
mee en sloegen alarm, het was geweldig! Dank je wel, Broek! 
Klimaatcoalitie Waterland 
 

Palmpasenstok maken 
Beste kinderen van Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uit-
dam, 
Op 28 maart 2021 is het Palmpasen. Dit jaar zal het weer an-
ders zijn dan andere jaren. We kunnen niet in de kerk bij el-
kaar komen om een musical in te studeren en op te voeren, of 
naar een verhaal te luisteren. En ook niet om een Palmpa-
senstok te versieren. Daar hebben we iets op bedacht: Jullie 
kunnen op zaterdag 27 maart op de Hage Weer 51 in Broek 
in Waterland een Palmpasenstok afhalen. Als jullie dan zelf 
even op internet zoeken hoe je een Palmpasenstok kunt ver-
sieren, hebben jullie dit jaar toch een Palmpasenstok. De site 
waar je kunt zoeken is https://jongprotestant.protestantse-
kerk.nl  Kijk dan naar werkvormen/palmpasenstok. Daar kun 
je ook lezen wat de betekenis is van Palmpasen en van de 
stok. Namens de Protestantse Kerk van Broek in Waterland  
krijg je van ons een stok en een tasje met o.a. een kleurplaat 
en versiermateriaal. We zijn benieuwd hoe jullie de stok gaan 
versieren. Deze staan vanaf 10 uur 's ochtends buiten op de 
Hage Weer 51. Maar let op: Op=op:Veel plezier.Arie en Anne-
mieke Splinter, Tatia Englebert, Annet Nielsen. 

 

http://www.oudbroek.nl/Contact
http://www.oudbroek.nl/Contact
mailto:info@oudbroek.nl
mailto:monique.tessel@hotmail.com
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=guus.witteman%40hetnet&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
https://www.ijsclubbroekinwaterland.nl/contact.php
https://www.ijsclubbroekinwaterland.nl/contact.php
mailto:mail@jetransport.eu
http://www.jetransport.eu/
mailto:w.slaats@opspoor.nl
mailto:directie@obsdehavenrakkers.nl
mailto:directie@obsdehavenrakkers.nl
http://www.noordhollandactief.nl/
http://www.noordhollandactief.nl/

