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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 
30 oktober vrijwilligersdag Volgermeer 
vanaf 4 november oud papier SOOS 
14 november KaiserKoen in Broekerhuis 
 

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  
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 donder-
dagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. 
 

Draai 33 
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 activi-
teiten er nu zijn, maar wij nodigen u vooral ook uit om nieuwe 
activiteiten te organiseren in de mooie en praktische accom-
modatie van Draai 33.  
Overweegt u Draai 33 te gebruiken,  neemt u dan contact op 
via mail (info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg kijken 
wat er mogelijk is.  

Gezocht 
Wijksteunpunt Draai 33 zoekt een nieuwe beheerder. Wij zoe-
ken iemand die sociaal, enthousiast en betrokken is bij het 
dorp en haar inwoners. Aantal uren: ca. 2 á 3 uur per week. 
Vergoeding: € 150 per maand. Ben je geïnteresseerd en wil je 
graag meer informatie: stuur een mail naar info@draai33.nl  of 
bel één van de bestuursleden Marieke Maars, Rini te Boek-
horst, René Alferink of Marion Boon  
 

Senioren Recreatie Vereniging De Draai  
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. 
 

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 ko-
men 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 af-

sluiting ga je voldaan en ontspannen naar huis    

Bel Carol voor info of een GRATIS proefles 0611395952 

 
                       Iyengar Yoga in het Venster 
Last van stijve schouders/nek of rug? Herfstdip? Yoga helpt je 
soepeler en kalm de herfst én winter door. Iedereen is wel-
kom! Jong/oud, man/vrouw. Vrije inloop. 
Dinsdag 19.00-20.15 docent: Kerry Reinking  
Vrijdag 9.00-10.15 docent: Laura Hudepohl 
Woensdag 8.30-9.30 docent: Laura Hudepohl  
Zaterdag 10.00.11.15 docent: Kerry Reinking.  
Zie www.iyomi.nl voor het actuele lesrooster of volg Iyengar 
yoga Waterland op facebook 

 
Fitness 

Kom sporten op  Nieuwland 21.In groepen van max. 6, met 
een eigen schema en onder begeleiding van een fysiothera-
peut/fitnesstrainer.  
Trainingstijden overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Er 
zijn jeugdgroepen (vanaf 13 jr.) ouderengroepen en op maan-
dagavond Pilates. Voor verdere informatie kijk op www.robde-
baat.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 kun-
nen leren schaatsen en/of trainen op recreatief of wedstrijd ni-
veau. Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaat-
sen? Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het jeugdschaat-
sen van onze club, dit gaat via onze website www.stgwater-
land.nl 
Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom om mee te 
schaatsen op een van onze andere trainingsuren! 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 12 november 2021. Verschijnt op donderdag 1x per 21 da-
gen. 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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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 kindersportkle-
ding 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 heb-
ben voor sportkleding of attributen. Denk aan shirts, trainings-
pakken,hockeysticks, tennisrackets, schaatskleding, sport-
schoenen 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 voetbal-
schoenen nog steeds ons eigen SDOB omruilsysteem in ere 
houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Klankschalen-massage 

Klankschalen klinken niet alleen mooi, maar hebben ook ver-
kwikkende eigenschappen. Door ze op het lichaam te plaat-
sen en aan te slaan masseert het de meridianen of energieba-
nen. Dat zorgt voor zachte energie (het lichaam bestaat im-
mers 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 
 

Collecte Nierstichting 
De collecte van de Nierstichting heeft € 1.683,00 opgebracht 
in Uitdam, Zuiderwoude en Broek in Waterland. Er is dit jaar 
veel met de QR gedoneerd. Alle gevers en collectanten harte-
lijk dank voor dit mooie resultaat. 
Volgend jaar is de collecte van 18 t/m 24 september, voor 
deze week zijn nog collectanten nodig, met name voor Broek 
en Zuiderwoude, meldt u aan via 06-37012633 
 
   Vrijwilligersdag Volgermeer zaterdag 30 oktober 2021 
Op zaterdag 30 oktober organiseert het Burgerkomitee samen 
met de Beheergroep Volgermeer voor de zeventiende keer de 
vrijwilligersdag Volgermeer. 
Het is weer mogelijk om deze dag te houden en de natuur op 
de Volgermeer een handje te helpen. Er is een gevarieerd 
programma voor jong en oud, waarbij iedereen de handen uit 
de mouwen kan steken. De dag begint om 9.30 en duurt tot 
15.30. 
Verzamelen op Broekergouw 22,1027 AH Amsterdam (vlak bij 
Broek in Waterland). 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor de organisatie is 
het belangrijk dat u zxich van tevoren opgeeft. Aanmelden 
graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
U leest alles over de Volgermeer op: www.volgermeer.nl 
 

Orderpicker gezocht 
Heb je zin om te werken bij j een leuk klein e-commerce be-
drijf in de buurt van Broek in Waterland? 
Als orderpicker/inpakker maak je zendingen verzendklaar. Je 
ontvangt ook partijen van leveranciers en controleert deze. Dit 
is leuk werk in een klein team bij een e-commerce bedrijf in de 
buurt van Broek in Waterland waarmee je ook fysiek lekker 
bezig bent. De communicatie tussen jou en je collega’s is hier-
bij belangrijk en goed overweg kunnen met een laptop is een 
pré. Lijkt het je wat? Bel en kom langs voor een kennisma-
king. Margareth 020-4122836  
 

Tuinhulp gezocht.  
Wie wil mij met tuinonderhoud helpen, enkele uurtjes. Ik woon 
aan De Draai. Tel. 6701444 
 

Bijles 
Ik ben Christie en zit op het Hyperion Lyceum.  Ik ben met ge-
middeld 9 overgegaan van 2 naar 3 gymnasium en zou het 
heel leuk vinden om bijles te geven aan eerste of tweede klas-
sers (of aan lagere school kinderen).  Alle vakken zijn mogelijk 
(behalve Duits) en ik kan ook helpen met plannen. 
Bel, app of mail me: 0623442349  
christiehavenrak@icloud.com 
 

Cursus Kennismaking met vilttechnieken 
Het maken van vilt is een wonder, elke keer ben ik weer ver-
rast over de prachtige resultaten die je krijgt als je losse wol  

vervilt tot een stof van goede kwaliteit. Graag laat ik jullie in 
vijf lessen kennismaken met dit wonder om daarna te kijken 
wat jullie nog meer zouden willen maken. 
Ik vilt al ruim 15 jaar en de laatste jaren ben ik intensiever met 
vilten aan de slag gegaan door veel te maken en door viltop-
leidingen te volgen, op het ogenblik ben ik met een masterop-
leiding bezig. 
Op 3, 10, 17 en 24 november en 1 december kan je in de och-
tend (10.00 - 12.00 uur) of de avond (19.00 - 21.00 uur) mee-
doen in De Bolder in Monnickendam, kosten 75 euro voor 5 
lessen. Je kunt je bij mij opgeven: 
Karin Schade van Westrum, De Draai 28 Broek in Waterland, 
0624991159 of karinschadevanwestrum@gmail.com  

 

Schildersatelier 
Wie wil het atelier op de Hellingweg 8-10 te Broek en Water-
land met mij delen? 
Per 1 januari 2022 is er de mogelijkheid om daar 3 1/2 dag te 
werken, in overleg verdelen we de week. De ruimte is 25 m2, 
deels daglicht, deels daglampen. Beperkte opslag van werk. 
Kosten per maand €154,00 
Bij interesse kan je mij mailen : tt@dds.nl 
 

Oud papier  
Ouderen Sociëteit Broek in Waterland  gaat weer oud papier 
ophalen. Het is ons gelukt nieuwe vrijwilligers aan te trekken.  
We beginnen op  donderdagmorgen 4 november  in Broek 
Zuid. De week daarna in Broek Noord, dan weer een week la-
ter in Zuid en zo verder. Kortom u kent denk ik nog wel het 
systeem.  
Wij danken alle Broekers (en niet Broekers) die heel trouw 
hun papier bij de container hebben ingeleverd en hopen dat 
Covid 19 niet opnieuw roet in het eten gaat gooien. Overigens 
kunt u nog altijd papier blijven brengen. NB op de zaterdagen 
is voorlopig één van onze mensen van 9.00 tot  ca 14.00 uur 
aanwezig om uw papier/karton in ontvangst te nemen. 
We zijn heel blij weer te kunnen beginnen. 
 
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  
 

Sinterklaas 
Wil je Sinterklaas en roetveeg piet bij je thuis op bezoek op 4 
of 5 december? 
Mail naar mbeets@xs4all.nl  of bel naar 0204033205 of 
0629028775 
 
    Bierambassadeur KaiserKoen in Het Broekerhuis 
KaiserKoen is een gecertificeerde Bierambassadeur wonend 
en actief in (Broek in) Waterland. Jazeker! Een fantastische 
en ideale uitvalsbasis als je weet dat water één van de 
meest belangrijkste ingrediënten is van bier. Voor de keizer-
lijke lancering van KaiserKoen organiseert “dé Bierbetwe-
ter der Lage Landen” namelijk een “gratis Open Deur” in 
de Regentessekamer van het Broekerhuis op zondag 14 
november (gratis inloop) van 15.00 tot 19.00 uur.Deze 
Bourgondische NederBelg heeft aantal bijzondere, Neder-
landse en Belgische, BRUT bieren (op basis van champag-
negist) kritisch onderzocht en geselecteerd. Loop dus even 
binnen om deze pareltjes te ervaren en bestel ze om jullie 
kerst- en feestdagen in te luiden met het frisse spranke-
lende van champagne, de ambachtelijke warmte van 
bier en de achterliggende verhalen van jullie lokale bieravon-
turier. kaiserkoen@gmail.com, +31 (0)6 141 67 515 En 
volg hem op facebook en instagram – KaiserKoen 
 

Overlijdensbericht 
Nico Smal is op 30 september overleden. Hij heeft tot 2014 
brood bezorgd in Broek in Waterland , Zuiderwoude en Uit-
dam.  
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 
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