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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 
20nov Intocht Sint Kerkplein Broek 
20nov Inzameling voedselbank 
20nov Namen gedenken, Zuiderwoude 
21nov Gedenkdienst Broekerkerk 
25nov Oud papier Soos Broek Zuid 
27nov Jubileumconcert Fanfarecorps Zuiderwoude 
2dec Oud papier Soos Broek Noord 
9dec Info over overgang Draai 33 
9dec Oud Papier Soos Broek Zuid 
18dec kerstkransenworkshop 
19dec Kerstconcert Gemengd Koor 
22dec Samen zingen 
 
 

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. 

 
 

Sluiting Digicafé  
Binnen het Digicafé zijn de mensen bereid om u te helpen met 
het oplossen van probleempjes met laptop of mobiel. Maar 
ook uw gezondheid is een belangrijk gegeven in DRAAI33. 
Om het virus in het cafë geen kans te geven, sluiten we het 
Digicafë voor enige tijd. Bij opening bent u weer van harte 
welkom. 

 

 
SRV de Draai 

Door de oplopende corona cijfers vinden wij het verantwoord 
om de vrijdagmiddag activiteiten tot nader order stop te 
zetten, Zodra het mogelijk is gaan wij weer van start. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draai 33 

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 
via mail (info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg kijken 
wat er mogelijk is.  
 

 
Donatiekaart Stichting Broeker Gemeenschap 

Bij deze Broekergemeenschap zit een donatiekaart. 
Wij zouden het op prijs stellen als u uw vrijwillige bijdrage zou 
willen overmaken op Rabobank NL 42 RABO 0310713579  
tnv Stichting de Broeker Gemeenschap.Vorig jaar hebben wij  
voor het eerst op deze manier gevraagd uw bijdrage over te 
maken. 
Heel fijn dat velen van u daar gehoor aan hebt gegeven! 
Afgelopen zomer konden we weer de feestweek organiseren 
mede dankzij uw financiële steun. 
Nu staat 20 november de Sinterintocht op de agenda, ook 
hiervoor kunnen we uw bijdrage gebruiken. 
U begrijpt dat we zonder vrijwillige bijdrage dit allemaal niet 
kunnen organiseren. 
Dank alvast voor uw bijdrage! 

 
Dank iedereen, die op de Broeker Gemeenschap gestemd 
heeft! We hebben een mooi bedrag van € 389,35 in ontvangst 
mogen nemen! #RabobankClubsupport 
 

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! 
Ondanks alle maatregelen is het ons gelukt om de Sintintocht 
door te laten gaan. 
Zaterdag 20 november om 11.00 uur op het kerkplein in Broek 
in Waterland. 
Burgemeester Marian van der Weele zal de Sint welkom 
heten, aansluitend is er voor de kinderen een Sintfeest in de 
Kerk. Hele Kleintjes mogen onder begeleiding van 1 ouder u 
moet dan wel een geldig QR-code of negatieve test kunnen 
tonen. 
Houd u aan de regels, dan kunnen we er toch een mooi 
kinderfeest van maken! De ouders worden ook nog via school 
op de hoogte gehouden en houdt de facebookpagina van de 
Broekergemeenschap in de gaten voor de verdere 
ontwikkelingen. 
 
 

Gevonden 
Bij de SOOS papier container een heren zegelring met 
inscriptie voor meer info bel. Mia Vilé 020 4033851 
                        

 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 26 november 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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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 
 

 
Loterij Zonnebloem 

Maandag 8 november j.l. heeft de trekking van de 
Zonnebloemloterij plaatsgevonden. Kijk op 
www.zonnebloem.nl/loterij of u in de prijzen bent gevallen. 
Allen hartelijk dank voor het kopen van bovengenoemde loten. 
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
In de kerk van Broek in Waterland 
Op zaterdag 20 november 2021 
De kerk is open van 11.00 tot 13.00 uur  
Wat kunt u meenemen? 
Houdbare verpakte artikelen zijn heel erg welkom. 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, 
blikken 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 
voedselbank 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 en de raad van 
kerken van Broek in Waterland. 
 
 

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 
November is de maand van gedenken. Al jaren is het traditie 
in de kerk om op de zondag voorafgaand aan de Adventstijd 
de gestorvenen te gedenken in een speciale kerkdienst. 
Tijdens deze kerkdienst  staan we stil bij het gemis en verdriet 
na het wegvallen van iemand waar wij van houden, maar ook 
bij alle mooie herinneringen die we hebben aan hem of haar. 
Iedereen die dat wil krijgt de gelegenheid een kaarsje aan te 
steken om zijn/haar gedachten tot uitdrukking te brengen.  
Wij willen iedereen uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te 
zijn op zondag 21 november 2021 om 10.00 uur in de 
Broekerkerk. De voorganger is Ds. Charlotte Kremer. 
Op zaterdagavond 20 november 2021 is er de mogelijkheid 
om “de namen te gedenken” in Zuiderwoude. Van 19.30 tot 
21.20 uur is de kerk van Zuiderwoude open voor meditatie en 
muziek. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen die huis-
aan-huis is verspreid en u bent van harte welkom. 
Alle informatie over de kerkdiensten kunt u vinden in 
Verbinding en op de website: 
www.broekerkerk.nl/kerkgemeente 
 
 

Fanfarecorps Zuiderwoude 101 jaar 
Op zaterdag 27 november 2021 viert Fanfarecorps 
Zuiderwoude haar 101 jarig bestaan met een concert in de 
kerk van Broek in Waterland. De repetities als voorbereiding 
op een leuk en afwisselend concert zijn in volle gang. Sollisten 
Rolf Hoogenberg en Thomas Piet zullen begeleid worden door 
het orkest en op het programma voor elk wat wils! Toegang is 
gratis en aanvang om 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. 
(Vanwege de corona maatregelen vragen wij u vooraf een 
plaats te reserveren via jeanneklein@planet.nl. Reserveren 
kan tot 26 november 2021. Wij verzamelen contactgegevens 
en er wordt een QR code/papieren vaccinatiebewijs 
gecontroleerd). 
 

 
Keramiek, cursus, koopjes: open dag Atelier De Helling 

Op zondag 28 november hou ik vrije inloop in mijn nieuwe 
keramiek-atelier aan de Hellingweg. Zomaar nieuwsgierig? 
Geïnteresseerd in huur om b.v. een workshop te geven? 
Benieuwd naar de komende cursussen en creatieve 
workshops? Of op zoek naar een uniek cadeautje voor de 
feestdagen: kom vrijblijvend langs op zondag 28 november 
tussen 12.00 en 17.00 uur.  
Ook het schildersatelier van Anja Teunisse is open met een 
kerstsale. 
 
 

 
 
Iedereen is van harte welkom op Hellingweg 8-10, Broek in 
Waterland. Voor info: 
anneke.j.mulder@gmail.com/www.annekemulderkeramiek.nl 
 

 
Ben je vrouw en in de 40?  

Merk je dat je last heb van een veranderende cyclus, 
hartkloppingen, opvliegers of slaapproblemen? De overgang 
is niet altijd even leuk maar het kan ook een tijd zijn van 
positieve veranderingen. Als je meer wilt weten over wat je 
zelf kan doen qua leefstijl, voeding en beweging in deze 
periode, meld je dan aan voor een avond vol informatie en 
interessante weetjes bij Alexandra van Maasdjik 06-18708483 
Datum: do 9 dec 19:30-21:00 
Locatie: De Draai 33, Kost: €10 
 
 

Kerstkrans workshop 
We zijn er op tijd bij dit jaar want we kunnen niet wachten! 
Op 18 december organiseren wij (moeder en dochter) een 
kerstkransen workshop in de Draai van 14.30 tot 16.30 
waarvoor u zich kan opgeven via: 
06-54763362 of info@wallflwrs.nl. Kosten € 39,95 incl drinken 
en iets lekkers. Max: 8 pers. 
Liever of handiger met uw eigen groep vriendinnen/familie op 
een andere dag / locatie? Geen probleem, bel ons voor de 
mogelijkheden en informatie. 
Gr Jessica, www.wallflwrs.nl, 06-54763362 
 
 
Twee x een sfeervol Kerstconcert op zondag 19 december  
Om weer in de stemming te komen voor kerst zal het 
Gemengd koor Broek in Waterland als vanouds een sfeervolle 
kerstuitvoering geven in de Broeker Kerk. Vanwege de 
geldende maatregelen zullen er dit jaar twee uitvoeringen van 
een uur zijn om 14.00 en om 16.00 uur. 
We zingen een vrijwel nieuw en gevarieerd programma 
waaronder het prachtige koorwerk Seasons van Andy Beck 
aangevuld met bekende en minder bekende kerstmuziek. 
Kaarten zijn voor aanvang bij de ingang verkrijgbaar, maar u 
kunt ook online kaarten kopen (zonder extra kosten) via 
www.broekerkoor.nl 
De toegangsprijs is €12,50 aan de kassa, €11,00 in de 
voorverkoop en €10,00 voor donateurs. 
 
 

Samen zingen rond de kerst 
Op woensdag 22 december 2021 is weer de muzikale 
ontmoeting in Kerstsfeer, in de Broeker Kerk in Broek in 
Waterland! Vorig jaar is dit niet doorgegaan vanwege de 
coronapandemie en dit jaar willen we deze traditie weer 
voortzetten, wel met aanpassingen!  
We hanteren de 1,5 meter afstand in de kerk en misschien 
worden de maatregelen tegen die tijd aangescherpt.  
Samen Zingen rond de Kerst begint om 20.00 uur en u bent 
van harte welkom om samen met het koor Capella Broeck en 
zangeres Inge Brouwer, de parels van vertrouwde 
kerstliederen mee te zingen!  
We hopen in 2022 dat weer alle vijf koren mee kunnen doen.  
Samen met elkaar zingen, maar wel veilig en op gepaste 
afstand is wat nu geldt.  
Na afloop, zo ongeveer rond 21.15 uur, is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten met koffie, thee, frisdrank of wijn  
Toegang is gratis en er zal collecte zijn voor de onkosten van 
de avond. 
 
 

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 
welkom! 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 
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Hondenoppas gezocht 
Wij zoeken een lieve oppas voor onze pup Sammy, een 
Friese stabij van 14 weken. Voor 1 of 2 dagen per week. Liefst 
bij ons thuis in Broek in Waterland Noord, anders in overleg. 
We zoeken iemand met hart voor en ervaring met 
honden/pups.  
Voor contact/overleg: bel Floor 06 24984146. 

 
 

Filmhuis Broek 
Iedere 2e donderdag van de maand in het Broekerhuis!  
Het filmhuis gaat weer beginnen.  
Iedere tweede donderdag van de maand, met uitzondering 
van de zomermaanden juli en augustus wordt er een film 
gedraaid door Filmhuis Broek. 
Vanaf 9 december a.s. in Het Broekerhuis/achterzaal.  
Met de versoepelingen van de corona-maatregelen kunnen 
we de filmavonden weer organiseren. Corona is nog wel 
steeds onder ons, dus als je komt willen we graag je  
geldige QR-code checken, zodat we voor een prettige én 
veilige avond kunnen zorgen.  
Filmhuis Broek is een initiatief van 3 vrouwen uit Broek in 
Waterland. Wij streven er naar om een gevarieerd en 
interessant filmaanbod te doen, dichtbij huis.  
Het kunnen nieuwe films zijn, maar ook oude, kunstzinnige 
films. Uiteraard staan we open voor suggesties en tips!  
We starten om 20.00 uur precies, de kosten zijn € 5,00. 
De bar van het Broekerhuis is open voor koffie voor én een 
drankje na, op eigen kosten.  
We vinden het gezellig om na te praten, maar er is geen 
bespreking van de vertoonde film. 
Als je geïnteresseerd bent naar het Filmhuis Broek meldt je 
dan aan op filmhuisbroek@gmail.com.  
Wij sturen je dan maandelijks een nieuwsbrief waarin je de 
gegevens vindt van de te vertonen film. 
Je kunt je via het email adres opgeven en je krijgt via de mail 
bericht of er plaats is. 
Wij hopen jullie te zien op één van de komende filmavonden, 
Ada de Vries, Patricia Nicol en Johanna Huizer 
 
 

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 
 
 

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 
 
 

Bijles 
Ik ben Christie en zit op het Hyperion Lyceum.  Ik ben met 
gemiddeld 9 overgegaan van 2 naar 3 gymnasium en zou het 
heel leuk vinden om bijles te geven aan eerste of tweede 
klassers (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 
 
 

 

 
 
 

De Ouderensoos Broek heeft dringend behoefte aan 
vrijwilligers 

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 
jarenlange 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  
 

Gezocht 
Wijksteunpunt Draai 33 zoekt een nieuwe beheerder. Wij 
zoeken 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 
Boekhorst, René Alferink of Marion Boon  
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