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AGENDA 

1e woensdag van de maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
iedere donderdag Digicafe Draai 33 
9okt kledingactie 
11okt Ledenvergadering Oud Broek in Broekerhuis 
13okt Infoavond Onderdoorgang in Don Bosco College 
14okt Start cursus keramiek 
16okt Griepprikken in gymzaal Havenrakkers 
16okt Rommelmarkt Broeker Kerk 
 

Dorpsraad 
Iedere eerste woensdagavond van de maand vergadert de 
Dorpsraad Broek in Waterland. De vergaderingen zijn 
openbaar, 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 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. 
 

Digicafé  
Het digicafé is vanaf 2 september weer open. Hebt u wat 
probleempjes met laptop, mobiel, of andere digi-zaken, Het 
digiteam  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 
Het Wijksteunpunt Draai 33 is weer geheel open!  
Draai 33 is dé plek voor alle bewoners van  Broek in 
Waterland, Zuiderwoude en omgeving om samen activiteiten 
te ondernemen. Op de website www.draai33.nl leest u welke 
activiteiten er nu zijn, maar wij nodigen u vooral ook uit om 
nieuwe activiteiten te organiseren in de mooie en praktische 
accommodatie van Draai 33.  
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 
mogelijk is.  
 

Collecte KWF 
De collecte van het K.W.F. heeft € 4.102,66 opgebracht t.w.: 
Uitdam € 153,50, Zuiderwoude € 626,88, Broek in Waterland 
€ 3.322,28, waarvan met QR code € 745,-- en App. € 621,50 
is betaald.Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor dit 
geweldige resultaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Senioren Recreatie Vereniging De Draai  

We zijn weer gestart met de activiteiten! 
1x per maand op vrijdag klaverjassen/rummikub, sjoelen, 
koersballen en bingo. 
Op de maandagmorgen van 10-12 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. 
 

Jaarlijkse griepprikken 
Als u in aanmerking komt voor de griepprik bent u Zaterdag 
16-10-2021 van 10.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom. De 
uitnodigingen worden begin oktober verstuurd. Leest u uw 
uitnodiging goed! Hier staat belangrijke informatie in. 
LOCATIE: OBS DE HAVENRAKKERS  
Nieuwland 32, 1151BA Broek in Waterland 
Entree bij de gymzaal 
Denkt u eraan dat u de uitnodiging meeneemt!   
 

Mensen in nood 
De jaarlijkse kledingactie voor mensen in nood zal worden 
gehouden op zaterdag 9 oktober in Broek in Waterland. 
Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen in 
Oeganda. Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de kleding huis 
aan huis opgehaald.Wilt u de blauwe zak op 9 oktober voor 
10uur buiten zetten? Wij bellen niet aan. 
Voor de Broekermeerdijkers graag even bellen 0204031920 
kan komen wij het halen. 
Inwoners van Zuiderwoude & Uitdam kunnen de zak brengen 
bij de Fam. Oosterloo Aandammergouw 17 
 

Collecte brandwondenstichting 
In de week van 10 t/m 16 oktober is er weer collecte voor de 
brandwondenstichting. Gedurende de week wordt er door een 
aantal mensen een wijk gelopen. In de wijken waar we dan 
nog niet geweest zijn komen we  zaterdag 16 oktober tussen 
15.00 uur en 18.00 uur langs. Hierbij krijgen we assistentie 
van de brandweerauto’s, dus het kan zijn dat u ons aan hoort 
komen. U kunt geld in de collectebus doen maar ook een 
bijdrage geven via de QR code op onze bussen. Alvast bij 
voorbaat onze hartelijke dank.                                                                            
Wilt u helpen collecteren. Graag!! U kunt in deze week een 
wijk voor uw rekening nemen of op zaterdag met de 
brandweer en ehbo-ers meelopen. Neem als u uw steentje 
wilt bijdragen contact op met Tatia Englebert, 020-4033530 of 
06-22051338) 
 

Beicht van De Broeker Gemeenschap 
De Broeker Gemeenschap mag dit jaar weer meedoen met de 
Rabobank ClubSupport.   
Wij zouden het op prijs stellen als u op de BGM gaat 
stemmen.   

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 22 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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Ieder lid van de Rabobank mag 5 stemmen verdelen u kunt 
maximaal 2 stemmen geven aan een stichting of vereniging. 
De periode van stemmen is van 4 tm 25 oktober.  
Bent u nog geen lid, maar wilt u wel ons steunen dan zou u 
kunnen overwegen om lid te worden van de Rabobank. Het 
kost u niets.   
U kunt deze informatie vinden op de website van de 
Rabobank: https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden  
Uiteraard kunt u ons ook steunen door een bedrag 
rechtstreeks aan ons over te maken.  
NL42RABO0310713579 tnv Stichting de 
Broekergemeenschap.   
Het eerste evenement dat wij gaan organiseren is de intocht 
van Sinterklaas op 20 november, wij kijken er naar uit.   
Alvast bedankt voor uw stem of uw bijdrage.  Het bestuur van 
de Stichting Broeker Gemeenschap 
 

Sabelpootkipjes aangeboden 
Ik zoek een goed tehuis voor drie mooie, vrolijke 
sabelpootkipjes. De hen en twee kuikens worden helaas niet 
geaccepteerd door de rest van de kippen. 
Sabelpoten hebben prachtige kleuren en een waaier van 
veren aan hun poten. Ze leggen trouw eieren, niet erg groot, 
want het zijn kleine kipjes. Het gaat om een hen met haar 
twee bijna volgroeide kuikens, waarvan één een haantje. Ze 
mogen ook apart. Gratis af te halen. 
Bregtje Viergever, 06 2471 1224 
  

Plaats in Leeskring 

In onze leeskring is er plaats voor enkele nieuwe deelnemers. 
Wij lezen Nederlandse literatuur en komen 6x per jaar samen 
op een maandagavond van 8-10 uur. Je kunt vrijblijvend 
komen kennismaken. Contact: Joke van der Ouderaa 
0612080696 // Henk Ekker 065194813. 

 
Pilatespilatespilatespilates 

Je versterkt je core, fantastisch  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 

 
Fitness 

Kom sporten op  Nieuwland 21.In groepen van max. 6, met 
een eigen schema en onder begeleiding van een 
fysiotherapeut/fitnesstrainer.  
Trainingstijden overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Er 
zijn jeugdgroepen (vanaf 13 jr.) ouderengroepen en op 
maandagavond Pilates. Voor verdere informatie kijk 
op www.robdebaat.nl ; mail naar info@robdebaat.nl 
 

Schaatsles STG Waterland 
Speciaal voor basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) is er vanaf 
22 oktober iedere vrijdagmiddag jeugdschaatsen op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam, óók tijdens de schoolvakanties. 
De kosten voor een heel seizoen (van oktober tot begin 
maart) zijn: € 90,- per kind + € 20,- contributie. 
STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen 
kunnen leren schaatsen en/of trainen op recreatief of wedstrijd 
niveau. Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te 
schaatsen? Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het 
jeugdschaatsen van onze club, dit gaat via onze website 
www.stgwaterland.nl 
Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom om mee te 
schaatsen op een van onze andere trainingsuren! 

 
Breng je gebruikte kindersportspullen naar SDOB! 

We hebben al heel veel kinderen blij gemaakt met gebruikte 
sportspullen! Maar blijf inleveren. Bij SDOB staat al enige tijd 
een bak klaar waarin alle niet meer gebruikte 
kindersportkleding en sportspullen kunnen worden gestopt. 
Deze bak wordt opgehaald door de Stichting Sport & 
Behaviour, die er voor zorgt dat deze kleding terecht komt bij 
Amsterdamse kinderen die lid willen worden van een 
sportclub maar geen geld hebben voor sportkleding of 
attributen. Denk aan shirts, trainingspakken,hockeysticks, 
tennisrackets, schaatskleding, sportschoenen voor alle 
sporten noem het maar op. Iedereen met kinderen kent het 
wel, je kind is er uitgegroeid maar het is nog prima kleding of 
materiaal. Lever dit in! Zo helpen we meer kinderen te gaan 
sporten en bevorderen we de recycling van spullen. 
 
 
 

 
Naast deze bak zal Jacques Steur speciaal voor 
voetbalschoenen nog steeds ons eigen SDOB omruilsysteem 
in ere houden. 
 

Rommelmarkt 2021 
Zaterdag 16 oktober 2021 zal een rommelmarkt  t.b.v. het 
onderhoudsfonds van de Broeker Kerk worden georganiseerd 
in de kerk van Broek in Waterland van 9.00 tot 14.30 uur.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 
creatieve 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 
 

Inloopavond Onderdoorgang N247 
Woensdag 13 oktober 19:30-21:30 uur  
Don Bosco College, Heideweg 2 in Volendam. 
We nodigen inwoners, ondernemers en geïnteresseerden uit 
de regio van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de 
avond kunt u zich laten bijpraten over de resultaten van 
onderzoeken, het ontwerpproces en de voortgang van de 
studie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Bij de 
organisatie van de avond wordt rekening gehouden met het 
basisadvies van het RIVM.  
Kijk op onderdoorgang247biw.pleio.nl voor meer informatie. 
 

Japanse manga 
Mijn naam is Edi en ik ben opzoek naar mensen die hun 
(Japanse) Manga of anime beeldjes aan mij willen doneren.  
Ik houd ontzettend veel van Manga en ik wil dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen genieten van de mooie verhalen en 
tekeningen. Als u dus manga en/of anime beeldjes in huis 
hebt dat niks anders doet dan stof vangen, dan  wil ik ze 
graag een 2e leven geven door middel van mijn project! 
Wilt u mij helpen,  kent u mensen die mij kunnen helpen of 
heeft u nog vragen?? Contacteer mij dan via de mail: 
valdomateus2004@gmail.com 
 

 
Agenda ledenvergadering Oud Broek 

Maandag 11 oktober – Broekerhuis aanvang 20.00 uur 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Vaststelling notulen 54e jaarvergadering (26 oktober 

2020)) 
4. Jaarverslag 2020 
5. Financieel verslag 2020 

- Verslag kascommissie (J.van Eck ,R.Kingma) 
- Samenstelling nieuwe kascommissie (2 leden) 

6. Vaststellen begroting 2021 
7. Mededelingen van het bestuur. 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Pauze 
Na de pauze een lezing van het Hoog Heemraadschap Laag 
Holland door: 
Mevr.Jolanda van Ommeren 
Voor toegang QR verplicht  
Gaarne rekenen wij op u aanwezigheid 
 

 
Klankschalen-massage 

Klankschalen klinken niet alleen mooi, maar hebben ook 
verkwikkende eigenschappen. Door ze op het lichaam te 
plaatsen en aan te slaan masseert het de meridianen of 
energiebanen. Dat zorgt voor zachte energie (het lichaam 
bestaat immers voor het grootste deel uit water) en een diepe 
rust. 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je het eens uitproberen 
(in Broek in Waterland), bel, app of mail me  op 06 4232 5036 
en op guus.witteman@hetnet.nl 
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