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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
Va 2 september iedere donderdag Digicafe 
19 sep Rik Hoogendoorn in de Broeker Kerk 
25 sep heropening Draai 33 
1 okt Start vrijdag activiteiten SRV De Draai 
2 en 3 okt Open ateliers Amsterdam Noord 
3 okt Broek krijgt zin in het alledaagse, in de Kerk 
14 okt Start cursus keramiek 
16 okt Rommelmarkt Broeker Kerk 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn open-
baar, U bent van harte welkom! U vindt informatie op de 
agenda, die in het weekend voor de eerste woensdag van de 
maand op www.dorpsraadbroekinwaterland.nl geplaatst 
wordt. 
 

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. 
 

Digicafé  
Het digicafé is vanaf 2 september weer open. Hebt u wat pro-
bleempjes met laptop, mobiel, of andere digi-zaken, Het digi-
team  wil u graag bijstaan om het ongemak te verhelpen. Wilt 
u anderen bijstaan in het omgaan met mobiel of laptop, ook u 
bent welkom. Digicafé is open iedere donderdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 uur. 
 

Draai 33 
Beste inwoners van Broek in Waterland – WELKOM,  
fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten!  
Het Wijksteunpunt Draai 33 gaat weer geheel open!  
Na een jaar van heel weinig activiteiten gaan we na de zomer-
vakantie weer van start.  
Draai 33 is dé plek voor alle bewoners van  Broek in Water-
land, Zuiderwoude en omgeving om samen activiteiten te on-
dernemen.  Op de website www.draai33.nl leest u welke acti-
viteiten er nu zijn, maar wij nodigen u vooral ook uit om 
nieuwe activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen en  clubjes 
te organiseren in de mooie en praktische accommodatie van 
Draai 33 (volledig uitgeruste keuken, piano, biljart en  over-
headprojector. Zijn er bijvoorbeeld mensen (of een organisa-
tie) die muzieklessen wil gaan geven, allemaal mogelijk! Mo-
menteel wordt er alleen accordeonles  gegeven.  
Overweegt u Draai 33 te gebruiken,  neemt u dan contact op 
met Mariska Stenzler(06-48557260) of via mail  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg kijken wat er mo-
gelijk is.  
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden! 
Weinig werk, maar wel noodzakelijk!  Als het u iets lijkt, mailt u  
ons gerust of neemt u contact op met één van de bestuursle-
den (Marieke Maars, Rini te Boekhorst, Marion Boon). 
 

Opening nieuwe seizoen Draai33 
Op 25 september van 16.00 tot 17.00 uur openen we bij mooi 
weer het nieuwe seizoen in de ‘binnentuin’ bij de Draai33. Wij 
doen dit onder het genot van een drankje en live muziek. 

Iedereen is hierbij van harte welkom.  
Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan gaat het niet door 
en zullen wij dat via de website van de Draai33 en de Face-
book pagina van Broek in Waterland laten weten. In de 
agenda op onze website is een overzicht opgenomen van alle 
activiteiten die in de Draai33 gehouden worden.  
Tot 25 september in de ‘binnentuin’ van de Draai33. 
 

Senioren Recreatie Vereniging De Draai  
Lieve mensen, 
willen vrijdag 1 oktober 2021 weer starten met de vrijdagmid-
dag activiteiten. 
1x per maand op vrijdag klaverjassen/ rummikub, sjoelen, 
koersballen en bingo. 
Op de maandagmorgen van 10 tot 12 uur is er gelegenheid 
voor de dames om te biljarten. Er is iemand aanwezig die je 
het een en ander over het biljarten kan leren, dus kom langs 
en kijk of het leuk is. 
De mannen kunnen op maandag- en vrijdagmiddag biljarten. 
Wij zien u graag. 
Het bestuur van de SRV. 

 
Broekerhavenkoor 

We gaan (mogen weer) beginnen !! 
Op woensdag 29 september komen we weer bij elkaar in  
Draai 33 om onder leiding van Ans Sluiters niet al te 
moelijken liederen te zingen. Kom ook eens vrijblijvend 
langs. Misschien is het ook iets voor u. U bent welkom 
v.a. 14.00 uur.  
Gezellig! Het koor 
 

Pilatespilatespilatespilates 
Heb je ook weer zo’n zin in een gezellige groepsles, waarbij je 
werkt aan je souplesse, kracht en ontspanning? Kom dan een 
GRATIS proefles doen. Je versterkt je core, hetgeen fantas-
tisch werkt bij rugproblemen, je stretcht waardoor je soepel 
blijft of wordt en door de meditatieve afsluiting ga je voldaan 

en ontspannen naar huis    

Bel Carol voor info of een GRATIS proefles 0611395952 

 

 

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 1 oktober 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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http://www.debroekergemeenschap.nl/


 
 
FITNESS 

Kom sporten op  Nieuwland 21.Werken aan je conditie en 
kracht. In kleine groepen ( max. 6) ieder een eigen schema en 
onder begeleiding van een fysiotherapeut/fitnesstrainer.  
Trainingstijden zowel overdag, ’s avonds en op zaterdagmor-
gen. Op 3 avonden zijn er ook jeugdgroepen  (vanaf 13 jr.) , 
overdag ouderengroepen en  op maandagavond Pilates. 
Voor verdere informatie kijk op www.robdebaat.nl ; mail naar 
info@robdebaat.nl 
 

Vrijblijvende proeftraining SDOB mini’s 
Als je kind geboren is in 2015 – 2016, dan mag hij of zij mee-
doen met voetbal!  
Wil je kijken of voetbal ook voor jouw kind een leuke sport is? 
Kom dan naar de vrijblijvende proeftrainingen op woensdag-
middag 8 & 15 september van 15:30 – 16:30. We spelen op 
het achterste kunstgrasveld. Deze uitnodiging geldt expliciet 
ook voor meisjes! Er zijn al heel veel enthousiaste, voetbal-
lende meiden bij onze club.  
Meedoen? 
Stuur dan even een bericht aan Thomas Koster (coördinator 
Minipupillen SDOB) Thomaskoster@hotmail.com.   

 
Sportaanbod Sparta 

Ha allemaal,  
Hierbij brengen we jullie graag op de hoogte van het sportaan-
bod van Sparta, gymzaal Broek in Waterland. Kom een keer 
meedoen of kijken of het wat voor je is. Je bent van harte wel-
kom! 
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. 
En voor de ladies: Conditie en krachtoefeningen (dames 
vanaf ong. 40 jaar): dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur 

• Wil je een keer een salto of vette jumps maken op de 

tumblingbaan? Kom dan langs op vrijdag (17.30 of 

18.30 uur) tijdens het freerunnen.  

• Of wil je graag eens komen turnen en jezelf verbazen 

met een handstand, mooie sprong op de trampoline of 

een zwaai aan de brug? Kom meedoen op vrijdagmid-

dag om 15.15 of 16.15 uur. 

• Dansen kan ook! Lekker swingen met Latijns-Ameri-

kaanse moves op woensdagen om 14.00 uur. 

• Als je graag wilt klauteren en je zelfvertrouwen ver-

groten, en je bent 2,5 tot 5 jaar, kom dan eens mee-

doen op woensdagen om 15.30 uur. 

• Tot slot, voor alle ladies uit het dorp die een uurtje 

willen trainen (kracht en conditie), betaalbaar én laag-

drempelig: kom eens voor een proefles op dinsdagen 

om 20.00 uur in de gymzaal.  

Voor alle lessen geldt: we hebben muziek, we hebben ge-
zelligheid en veiligheid (RIVM) 
Enthousiast? Stuur een mailtje naar info@spartabroekinwater-
land.nl of kijk voor meer informatie op onze website 
www.spartabroekinwaterland.nl. Tot gauw!! 

 

Broeker Snooker (en pool en biljart) 
In Het Broeker Huis kan sinds kort fantastisch gesnookerd, 
gepoold en gebiljart worden!! Oh, en gedart, dat ook nog. 
Het biljart is geheel gereviseerd en staat in de bieb, de snoo-
kertafel is weer als nieuw en er is een prachtige pooltafel bij-
gekomen!! 
Voor info en reserveren: 020-4031314 

 
Pedicure/schoonheidssalon 

Mijn naam is Kimberly van Aalstede. Ik heb al 13 jaar mijn pe-
dicure/schoonheidssalon in Amsterdam Noord. Ik heb ook een 
tijdje in Monnickendam gezeten. 
Interesse? Bel of mail naar: 
0616483356/info@beautykimberly.nl 
 
 
 
 

 

 
 
Opbrengst collecte Stichting Opkikker 
Broek in Waterland & Zuiderwoude 

De opbrengst is bekend! Met alle collectanten hebben we in 
week 35 maar liefst €1103,73 opgehaald voor Stichting Opkik-
ker (Excl. de betalingen via tikkie). Wat een prachtig bedrag! 
Een heel groot dank je wel naar alle collectanten! Zowel groot 
als klein hielp mee. En uiteraard bedankt voor alle giften en 
vriendelijk ontvangst!  
Tot volgend jaar! 

 
De Broeker Kerk is weer open! 

Heb je al een keer genoten van koffie met taart op het terras 
van de Broeker Kerk? We zijn weer open! Binnen kan je ge-
nieten van wisselende exposities of de nieuwe film bekijken 
die we speciaal voor bezoekers hebben laten maken. Als je 
wat meer weet over onze dorpskerk, kijk je er met andere 
ogen naar. In verschillende folders en op onze website kon je 
al veel informatie vinden. Nóg leuker en beeldender wordt het, 
als iemand je persoonlijk vertelt en laat zien wat er zo bijzon-
der is aan het kerkgebouw. 
In de film neemt kunsthistoricus Bregtje Viergever je als een 
gids mee door de kerk. Filmmaker Lieke Heil deed zowel de 
opnamen als de regie. Je kan de film bekijken op het video-
scherm naast de ingang.  
 

Programma najaar van de Broeker Kerk bekend! 
 

Theatervoorstelling 'Oppasopa' van Rik Hoogendoorn 
zondagmiddag 19 september in de Broeker Kerk 

Hoe werd en wordt er in drie generaties gedacht over het krij-
gen en opvoeden van kinderen? Rik Hoogendoorn ziet over-
eenkomsten maar vooral verschillen.  En hij verwondert zich 
over de millennials die zich steeds meer ontpoppen als de 
watjes-generatie. In Oppasopa wordt menig kritische noot ge-
kraakt over de helikopterouders van nu en maakt de kleinzoon 
kennis met de normen en waarden van zowel zijn groot- als 
overgrootouders. Het resultaat is een theatermonoloog vol 
herkenbare en hilarische momenten. 
Rik Hoogendoorn - Oppasopa - zondag 19 september - 15.00-
16.30 uur 
Kaarten à €20 (incl. een drankje) zijn verkrijgbaar 
via www.broekerkerk.nl 

 
Zondag 3 oktober in de Broeker Kerk: Broek in 
Waterland krijgt zin in het alledaagse 

Wat is zin? Hoe maak je dat, in het leven van alle dag? Jour-
nalist Peter Henk Steenhuis vroeg het aan gewone mensen: 
vertel eens, hoe doe jij dat nou? Drie jaar geleden begon hij 
voor dagblad Trouw de serie Zin in het alledaagse. Van al de 
levensverhalen is nu een boek gemaakt. Steenhuis vertelt er-
over en interviewt drie mensen uit het boek over hun manier 
van zin maken. Na afloop is het boek te koop. 
Broek in Waterland krijgt zin het alledaagse - Zondag 3 okto-
ber - 15.30 uur 
Kaarten à €5,- zijn verkrijgbaar via www.broekerkerk.nl  
 
Nieuwe expositie in de Broeker Kerk van Nanna de Klerk 
  en Kees Boer (t/m 3 oktober 
Met oog voor detail, gekluisterd aan hun eigen werkomgeving, 
werkten schilders Nanna de Klerk en Kees Boer de afgelopen 
anderhalf jaar elk aan een serie bijzondere miniaturen. De 
Klerk maakte mini-panorama’s in olieverf van het landschap 
rond haar atelier in Broek in Waterland. Boer nam zijn fotover-
zameling van antieke deurkloppers als inspiratie voor schilde-
rijen op eiken- en beukenhouten panelen.  
De expositie is dagelijks te bewonderen van 10-17 uur (zon-
dag van 12-17 uur) en de werken zijn te koop. 
Meer info vind je op www.broekerkerk.nl 

 
De Ouderensoos Broek heeft dringend behoefte aan vrij-

willigers 
Door vergrijzing en hier en daar lichamelijk ongemak is een 
ernstig tekort ontstaan aan vrijwilligers. Wie helpt ons uit de 
nood en wil één donderdagmorgen in de maand ons team 
komen versterken. Het zal toch jammer zijn als aan het jaren-
lange ophalen van papier om deze reden een einde komt.  
Dus als je die ene donderdagmorgen in de maand vrij bent en 
zin hebt in een ochtend bewegen in de frisse lucht, meld je 
dan alsjeblieft aan bij: 
Bram van Dam: telefoon  06 16 70 68 20 
e-mail:  soosbroek@gmail.com  
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De bibliotheek is weer open 

Woensdag van 16-19 uur en zaterdag van 13-15 uur. Verdere 
informatie is te vinden op:  
www.karmacbibliotheek.nl Voor vragen: bibliotheekbroekinwa-
terland@karmac.nl of kbs@karmac.nl 

 
Vooraankondiging rommelmarkt 2021 

Zaterdag 16 oktober 2021 zal een rommelmarkt  t.b.v. het on-
derhoudsfonds van de Broeker Kerk worden georganiseerd in 
de kerk van Broek in Waterland van 9.00 tot 14.30 uur.  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw overtollige spullen tot zaterdag 9 
oktober bij u thuis te bewaren? De organisatoren van de Rom-
melmarkt beschikken namelijk niet meer over een plek waar 
alle goede gaven van te voren opgeslagen kunnen worden. 
Hebt u bruikbare spullen, bel dan vanaf half september Marion 
Spaans 020 403 1494 of mail Annet  
Nielsen a.nielsenschouten@gmail.com  Zaterdag 9 oktober 
komen we dan langs om uw spullen op te halen. 
Boeken en grammofoonplaten kunnen altijd naar Laan 4 wor-
den gebracht. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nieuwsbrief Vernieuwbouw obs De Havenrakkers 
Goed nieuws! De vergunning voor de vernieuwbouw van obs 
De Havenrakkers is door de gemeente Waterland verleend en 
op donderdag 1 juli is het contract met aannemersbedrijf 
Vaessen getekend. De leerkrachten en leerlingen zullen sa-
men met de BSO van Stichting Kinderopvang Waterland tijde-
lijk verhuizen en de vergunning voor deze tijdelijke huisvesting 
is inmiddels aangevraagd. Er wordt met name goed gekeken 
naar de verkeerssituatie die zal ontstaan. Zo worden lang-
zaam- en autoverkeer zoveel mogelijk gescheiden en wordt 
met het waterschap afgestemd over het herstel van de Van 
Disweg en een verkeersveilige inrichting daarvan (in de vorm 
van een fietsstraat, auto te gast). Als alles volgens planning 
loopt, kan er al in oktober gestart worden met de werkzaam-
heden. De exacte planning volgt, maar is afhankelijk van za-
ken zoals de vergunningverlening voor de tijdelijke huisves-
ting, het beschikbaar komen van nutsvoorzieningen, etc. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
OPSPOOR, via facilitairbedrijf@opspoor.nl. 

 
Inzameling voor de voedselbank zaterdag 18 september 

2021 
In de kerk van Broek in Waterland van 11.00 tot 13.00 uur 
In de kerk van Zuiderwoude van 11.00 tot 12.00 uur 
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blik-
ken vlees of vis, potten groente. 
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 gaven!  
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift,  
dat kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 
De Diaconie van de Protestante Gemeente  
van Broek in Waterland en Zuiderwoude/Uitdam  
en de Raad van Kerken Broek in Waterland. 

 
We gaan weer zingen – kom je ook? 

Woensdag 25 augustus mogen we eindelijk weer beginnen 
met onze wekelijkse repetitie in het Broeker Huis. Bij gunstig 
weer doen we dat in de tuin….. 
Zingen in een koor maakt je vrolijk en ontspannen, je wordt 
opgenomen in een team, beleeft samen de muziek en hoort 
hoe de verschillende stemmen samen één geheel vormen.  
Ook zonder ervaring ben je welkom bij het Gemengd Koor 
Broek in Waterland.  
Onder de enthousiaste leiding van dirigent Joep van der Oord 
zingen we in een ongedwongen sfeer mooie en afwisselende 
muziek: soms klassiek, soms wat lichter.  
Kom eens naar een repetitie, proef de sfeer en zing mee – de 
eerste vier weken is dat gratis en geheel vrijblijvend! 
En ja mannen – dat geldt ook voor jullie…..! 
De repetities zijn woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in het 
Broeker Huis.  
Voor meer informatie: Ruud Jacobs (0299-201742), Loes de 
Gier (020-4033191), Wim Drijver (020-403 1201). Of mail naar 
zingen@broekerkoor.nl. Website: broekerkoor.nl 
 

 
 
Voor alle KUNSTLIEFHEBBERS! 

Weekend 2 en 3 oktober: Open Ateliers Amsterdam Noord : 
met 115 deelnemers het grootste kunstenaars evenement van 
Amsterdam! In deze tijden van grote veranderingen zijn kun-
stenaars geïnspireerd geraakt en hebben nieuw werk ge-
maakt. Dat zien de bezoekers terug in de ateliers. 
Open van 12- 18 uur. Meer info: www.openateliersnoord.nl 
Met vriendelijke groet, Mieke Werners, de Draai 47, 1151 CD  
Broek in Waterland textielkunstenaar.com 
 

Keramiekcursus in nieuw atelier: ‘De Helling’ 
Hoera: ik heb een nieuw atelier en cursusruimte! Het is atelier 
’De Helling’ aan de Hellingweg in Broek in Waterland; een cre-
atieve ontmoetingsplaats en werkplek waar ook cursussen of 
workshops kunnen worden gegeven. Ik begin met een cursus 
keramiek voor beginners en gevorderden. Die op dinsdag is al 
vol, maar op die van donderdag is nog plaats. De cursus op 
donderdagochtend (10.00 tot 12.30 uur) start op 14 oktober 
en biedt desgewenst individuele begeleiding. De kosten voor 
10 lessen, inclusief materiaal en stoken, zijn €200,00. Meld je 
aan bij keramiste Anneke Mulder: 
 anneke.j.mulder@gmail.com.  
Zie ook mijn website www.annekemulderkeramiek.nl 
 

Gratis af te halen    
29 rode dakpannen en 3 vorstpannen, ik weet niet wat voor 
type pan het is. Tel: 0648247018 
 
Wie maakt mijn wereldje wat groter? - meisje 4 jaar  
Dit gezin woont aan het randje van de gemeente Amsterdam / 
Waterland op een boerderij. Genoeg ruimte dus voor dit rus-
tige meisje. Ze gaat dan ook lekker haar gangetje maar is wel 
veel alleen aan het spelen. De afgelegen ligging heeft hier 
mee te maken, maar ook het feit dat haar broertje vanaf zijn 
geboorte (veel) zorg nodig heeft, maakt dat het voor de ou-
ders lastig is om veel met haar te ondernemen. Ze gunnen het 
haar dat ze ook met anderen kan spelen en dat ze wat andere 
dingen kan meemaken. Naar een speeltuin gaan of naar een 
zwembad, is voor dit gezin nu niet mogelijk. Daarnaast zou 
het de ouders ontlasten als ze af en toe welkom is uit school, 
wanneer zij afspraken hebben voor hun zoontje. Alleen de 
moeder van het gezin kan autorijden, waardoor er veel op 
haar schouders terecht komt. Haar eigen zwakke gezondheid 
maakt dat haar energie beperkt is. Zo zou ze wel graag willen 
dat haar dochter goed leert fietsen, maar door de zorg voor de 
jongste zoon, krijgt ze dit niet voor elkaar. De vader in dit ge-
zin is druk met het boerenbedrijf en probeert zijn aandacht zo 
goed mogelijk te verdelen tussen bedrijf en privéleven. 
Het meisje houdt van buitenspelen. Ze kijkt eerst de kat uit de 
boom, maar als ze een klik met je heeft, wil ze wel graag sa-
men met je spelen. Ze kan lekker in de weer zijn met water, 
maar op school speelt ze ook graag in de huishoek. Met klei 
spelen en puzzelen zijn dingen die ze graag doet. Het zou fijn 
zijn als ze wat uitgedaagd kan worden want ze is leergierig. 
Ze zal uit zichzelf niet veel aandacht vragen en zal makkelijk 
in een gezin mee kunnen draaien.                                                                     
Profiel steungezin: Voor dit meisje zoekt Buurtgezinnen een 
christelijk steungezin:                                                                 
• Waar zij op zaterdag mag komen spelen, 1x per 2 weken.     
• Waar ze met één of meer kinderen kan spelen.                      
• Waar ze soms in noodgevallen na schooltijd of in de vakan-
tie welkom is.                                                                             
• Dat beschikt over een auto om haar op te halen en/of thuis 
te brengen in overleg.                                                           
Denk je iets te kunnen betekenen voor dit gezin, dan kom ik 
graag met je kennismaken. Je kunt je aanmelden als steunge-
zin op www.buurtgezinnen.nl, een mailtje sturen naar 
gonda@buurtgezinnen.nl of even bellen naar 06-30 49 76 68. 
Coördinator Gonda neemt dan zo snel mogelijk contact met je 
op. 
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