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AGENDA 
1e woensdag v/d maand vergadering Dorpsraad 
1e donderdag v/d maand Juridisch Advies Bureau 
2e donderdag v/d maand Filmhuis Broek na lockdown 
iedere donderdag Digicafe Draai 33 voorlopig dicht 
13jan Oud papier Soos Broek Zuid 
20jan Oud papier Soos Broek Noord 
27jan Oud papier Soos Broek Zuid 
29jan Inzameling voedselbank 
 
 

Verzoek van de redactie 
Wilt u het alstublieft (tijdig) melden wanneer een evenement 
niet doorgaat, of wanneer plaatsing van een oproep niet lan-
ger nodig is? Zie onze deadline in het kader hierboven, 
In principe kijken wij alleen op deze dag in de mailbox! 
Het voorkomt foutieve informatie, en een overmaat aan reac-
ties. 
Alvast reuze bedankt! 
 
 

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. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Draai 33 

Draai33 is op dit moment helaas gesloten in verband met de 
huidige coronamaatregelen. Zodra dit weer mogelijk is bent u 
van harte welkom in DRAAI33  om samen activiteiten te on-
dernemen. Voor alle bewoners van Broek, Zuiderwoude en 
Uitdam is DRAAI33 namelijk beschikbaar om iets moois te or-
ganiseren. Daarbij kunt u denken aan; samen koffiedrinken, 
samen eten, muzieklessen, workshops, allerlei binnen activi-
teiten voor jong en oud, een klein feestje vieren etc. We nodi-
gen u van harte uit om deel te nemen aan een van de reeds 
georganiseerde activiteiten of om iets heel nieuws te organi-
seren. Op de website www.draai33.nl kunt u kijken wat de mo-
gelijkheden zijn ook kunt u ons bellen of mai-
len info@draai33.nl / 06-48557260 
Bestuur DRAAI33 
 

Vilten is toveren 
Vilten met Karin 
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  ken-
nismaken met dit wonder om daarna te kijken wat jullie nog 
meer zouden willen maken.  
Elke tweede zaterdag van de maand, startend in februari, 
kan je vilten op De Draai 33 van 12.00 tot 18.00 uur. Dat is 
voldoende tijd om daadwerkelijk een viltwerk te maken, maar 
je mag ook eerder weggaan als je alleen iets komt afmaken. 
Kosten zijn 20 euro per zaterdag - als je regelmatig komt - en 
20 euro basismateriaalkosten als je een viltwerk maakt.  
Ik hoop dat ik je 12 februari kan verwelkomen. 
Opgeven bij viltmetkarin@gmail.com of met een appje.;’p 
Karin Schade van Westrum, 0624991159 
Wat is vilt?  Hoe wordt vilt gemaakt?   Wat kan je allemaal 
maken van vilt? Dat ga je leren….. 
 

 
Werk aan de kerk 

In 2018 werd het kerkgebouw van ons dorp overgedragen aan 
de onafhankelijke Stichting Broeker Kerk. Daarmee werd de 
kerk een ontmoetingsplek en cultureel centrum voor iedereen, 
gelovig of niet-gelovig. Maar daarbij hoort ook de  
verantwoordelijkheid voor het toekomstige behoud van het 
monumentale gebouw. 
Het stichtingsbestuur heeft een meerjarenplan opgesteld voor 
het broodnodige onderhoud. Renovatie van de buitengevel is 
een flinke klus, die wordt verdeeld over drie opeenvolgende 
winters. Deze winter is de zuidgevel aan de beurt en de stei-
gers zijn daarvoor inmiddels opgebouwd. Het werk zal waar-
schijnlijk tot ongeveer half februari duren. 
Wil je meer weten over de kerk, wil je meehelpen als vrijwilli-
ger of kun je financiële steun geven? Kijk eens op www. broe-
kerkerk.nl. 
 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 21 januari 2022. U kunt uw kopij (in lettertype Arial aangele-
verd en niet te lang!!) sturen naar: 

 redactie@debroekergemeenschap.nl Voor de digitale versie zie: www.debroekergemeenschap.nl 
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Meedoen met de Dorpsraad?! 
De Dorpsraad Broek in Waterland is er voor iedere inwoner 
van ons dorp. We dragen bij aan het behoud en verbeteren 
van de leef-, woon- en werkomgeving van Broek. Voor de Ge-
meente Waterland zijn we de gesprekspartner.  
Bekijk onze website: https://www.dorpsraadbroekinwater-
land.nl/ 
We hebben een actief bestuur met daarnaast de Werkgroep 
Onderdoorgang. We zijn net gestart met de Werkgroep Ver-
keer.  
Ook denken we aan een Werkgroep Nieuwbouw, o.a. van-
wege de ontwikkeling van het KEBO terrein aan de  
Eilandweg. 
We zoeken Broekers die zich willen inzetten om de leefbaar-
heid van ons dorp zo goed mogelijk te behouden voor alle in-
wonenden.Ook zijn we blij met suggesties voor thema!s waar 
we meer aandacht voor moetenhebben. 
Daarnaast zoeken we een penningmeester voor ons bestuur. 
Het is niet veel werk, maar wel erg belangrijk.Laat van je ho-
ren, en stuur een mail aan info@dorpsraadbroekinwater-
land.nl 
 
   

Gezocht: super oma! 
Of senior nanny. In ieder geval een toegewijde oppas met er-
varing, voor een gezin van 3 kinderen (5 jaar, 7 jaar en 9 jaar). 
Bij voorkeur op een (vaste)  doordeweekse dag(en) van 15 
uur tot 17.30 uur. Meer info? 06 22 30 58 36 
tangotjitske@hotmail.com 
 
 

Huishoudelijke hulp gezocht 
Voor onze ark in Broek-in-Waterland zoeken we een huishou-
delijke hulp, bij voorkeur uit het dorp. 
3 uur per week, donderdag of vrijdag. Bel of app naar Saskia 
GSM 0640505325 

 
 

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 
 
 

Pilates 
Pilates is het toverwoord bij rugproblemen en stijfheid, maar 
het doet ook zoveel meer! Het versterkt je core, geeft gezellig-
heid in deze coronatijd, houdt je fit en in beweging, helpt je 
door de overgang, traint je buikspieren en brengt rust en ont-
spanning. 
Voor mannen en vrouwen van elke leeftijd. Off en on line! De 
werking en beleving is voor iedereen anders, dus probeer het 
uit en doe die GRATIS proefles. Bel naar Carol 0611395952. 

 
 

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  
energiebanen. Dat zorgt voor zachte energie (het lichaam be-
staat 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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Randstad Schoonheidsverzorging 

Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u terecht voor ge-
zichts- en lichaamsbehandelingen. Voor cadeaubonnen kunt u 
ook bij mij terecht. Voor informatie over de behandelingen en 
kosten daarvan kunt u kijken op:https://randstadschoon-
heid.wixsite.com  of Googelen op Randstad Schoonheidsver-
zorging. Voor meer informatie kunt u mij bereiken via 
0628173460 
Saskia Laarman, schoonheidsspecialist 

 
 

Verruiming openingstijden Karmac 
Wist u dat???? 
De openingstijden van de bibliotheek Broek in Waterland 
verruimd zijn per 1 december 2021? 
U kunt dus al terecht op woensdag vanaf 15.30 uur en op za-
terdag vanaf 12.30 uur. 
U bent van harte welkom tijdens de nieuwe openingstijden. 
 
Team Karmac Broek in Waterland 
 

 
Muziekschool Waterland 

Muziekschool Waterland is dé aanbieder van muziekonderwijs 
in Purmerend en omstreken. Op alle 64 scholen in de regio 
verzorgen we muzieklessen. In de klas en na school. Muziek-
school Waterland vindt het belangrijk dat muziekonderwijs 
toegankelijk is voor alle kinderen. Daarnaast hebben we een 
ruim aanbod aan cursussen. 
 
Meer informatie: www.muziekschoolwaterland.nl 
Contact: Jona van Breemen , PR en Communicatie coördina-
tor: j.van.breemen@muziekschoolwaterland.nl 
 
 

Inzameling voedselbank 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 29 januari 
2022.  
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.  
De kerk is open voor de voedselbankinzameling. 
Natuurlijk houden wij rekening met de coronamaatregelen! 
Wat kunt u meenemen? 
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 Wa-
terland en Zuiderwoude/Uitdam en de Raad van Kerken Broek 
in Waterland. 
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