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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 
iedere donderdag Digicafe Draai 33 voorlopig dicht 
10feb Oud papier Soos Broek Zuid 
26 en 27mei Kunstroute Broek in Waterland 
17feb Oud papier Soos Broek Noord 
24feb Oud papier Soos Broek Zuid 
 
 

Verzoek van de redactie 
Wilt u het alstublieft (tijdig) melden wanneer een evenement 
niet doorgaat, of wanneer plaatsing van een oproep niet 
langer 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 
reacties. 
Alvast reuze bedankt! 
 

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. De vergaderdata zijn: 2 mrt; 6 april, Jaarvergadering; 1 
jun; 6 jul; 7 sept; 5 okt; 2nov en 2 december 2022. 
 

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 

De SRV De Draai willen vrijdag 11 februari starten met  
de activiteiten op de vrijdagmiddag. Wij beginnen met 

sjoelen. De corona maatregelen nemen wij in acht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Draai 33 

Draai33 kan met inachtneming van de coronamaatregelen 
weer open!. U bent dan ook van harte welkom in DRAAI33  om 
samen activiteiten te ondernemen. Voor alle bewoners van 
Broek, Zuiderwoude en Uitdam is DRAAI33 namelijk 
beschikbaar om iets moois te organiseren. Daarbij kunt u 
denken aan; samen koffiedrinken, samen eten, muzieklessen, 
workshops, allerlei binnen activiteiten voor jong en oud, een 
klein feestje vieren etc. We nodigen u van harte uit om deel te 
nemen aan een van de reeds georganiseerde activiteiten of om 
iets heel nieuws te organiseren. Op de 
website www.draai33.nl kunt u kijken wat de mogelijkheden 
zijn ook kunt u ons bellen of mailen 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 
verrast over de prachtige resultaten die je krijgt als je losse 
wol vervilt tot een stof van goede kwaliteit. Graag laat ik jullie  
kennismaken 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….. 
 

Historische Vereniging 
Wilt u lid worden van onze (en uw) Historische Vereniging 
Broek in Waterland? Dat kan.  
Meldt u aan via www.oudbroek.nl Het lidmaatschap kost         
€ 12,50 per jaar. 
 

!!!!!!!! NOODOPROEP !!!!!!!!! Voor Niels Tessel               
Helaas mag ik mijn werk als personal trainer niet meer 
uitoefenen in mijn mooie studio aan de Cornelis Roelestraat 
34. Ongeloof, verbazing, verdriet en teleurstelling hebben nu 
even de overhand maar we moeten door!  
Ik ben dus met SPOED op zoek naar een andere 
bedrijfsruimte in Broek in Waterland, mocht iemand iets horen 
of weten hoor ik het heel graag! Een ruimte van ongeveer 
40m2 al is het voor een 1 jaar...? Uiteraard voor huur. Het 
gaat om zeer korte termijn dus echt alle hulp is welkom!  
Delen? heel graag! 

 
 

Inleveren kopij volgende BG voor vrijdag 18 februari 2022. 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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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 
steigers zijn daarvoor inmiddels opgebouwd. Het werk zal 
waarschijnlijk tot ongeveer half februari duren. 
Wil je meer weten over de kerk, wil je meehelpen als 
vrijwilliger of kun je financiële steun geven? Kijk eens op www. 
broekerkerk.nl. 
 

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 
 

Pilates 
Gelukkig, we mogen weer! Kom die GRATIS proefles doen 
om te proberen wat PILATES voor je kan betekenen. Het 
bevordert je souplesse, maakt je core krachtiger, voorkomt 
rugpijn en versterkt je buikspieren. Het geeft je fysieke 
lichaam een boost , maar ook mentaal sterkt het je. Voor man 
en vrouw, voor jong en oud! Bel Carol, 0611395952 

 

MT Sport- en ontspanningsmassages 
Bij mij kunt u terecht voor diverse soorten massages. 
Heeft u last van stijve spieren of (klachten) door en/of bij het 

sporten kom dan voor een sportmassage. Wacht nooit te 

lang!!!  Een massage kan een blessures voorkomen.  
Deep-tissue massage voor de rug is een heerlijke massage 

wanneer u veel last van de schoudergordel/nek heeft door bv 

het vele computerwerk  
Slaapt u slecht, heeft u last van stress of gewoon een moment 
voor uzelf nodig, een ontspanningsmassage kan u daarbij 

helpen. Ook een massage met warme kruidenstempels is een 

heerlijk ontspannende massage, de kruiden werken mede 

verlichtend bij allerlei spierklachten.  
Keuze genoeg. Voor meer informatie of afspraken kunt u mij 

bereiken via 06-16504228 of monique.tessel@hotmail.com  
Monique Tessel, Sport- en Wellnesstherapeut  

 
Randstad Schoonheidsverzorging 

Bij Randstad Schoonheidsverzorging kunt u terecht voor 
gezichts- en lichaamsbehandelingen. Voor informatie over de 
behandelingen en de kosten daarvan kunt u kijken op: 
https://randstadschoonheid.wixsite.com of googelen op 
Randstad Schoonheidsverzorging. Voor meer informatie en het 
maken van afspraken kunt u mij bereiken op 0628173460. 
Saskia Laarman, schoonheidsspecialiste.  
 

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 
zaterdag 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. 
Muziekschool 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 
coördinator: j.van.breemen@muziekschoolwaterland.nl 
 
 

 
 
 

Yoga in ‘De Ruimte’ 
Een droom komt uit: In voorheen 'Het Venster op Waterland' 
(Overlekergouw 1) zijn we met een groep yogadocenten en 
therapeuten begonnen met 'De Ruimte'. Op deze bijzondere 
plek, middenin de natuur, kan je vanaf nu dagelijks 
yogalessen volgen.  
Met een team van 4 yogadocenten (Miriam Evers, Laura 
Hudepohl, Kerry Reinking en Berber Schönholzer) bieden we 
verschillende stijlen yogalessen aan, zoals Iyengar Yoga, Yin 
Yoga en ook therapeutische yogalessen. 
Je kan lessen volgen op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond  
en woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend. De meeste live 
lessen zijn ook online te volgen. 
Zien je we binnenkort op de mat? 
Bekijk het rooster en meld je aan via: www.iyomi.nl 
 

Inschrijving De Havenrakkers  
Alle kinderen die in het schooljaar 2022/2023 vier jaar worden 
(geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juli 2019) kunnen 
ingeschreven worden aan OBS De Havenrakkers. 
Wij willen van tevoren goed weten hoeveel nieuwe kleuters wij 
in het schooljaar 2022-2023 kunnen verwachten op onze 
school. Zo kunnen wij een gedegen inschatting maken en onze 
formatie daarop afstemmen.  
Wilt u daarom alstublieft voor 1 april uw kind bij ons op school 
komen inschrijven?? 
Een inschrijfformulier vraagt u aan via: w.sack-
slaats@opspoor.nl. Voor een gesprek en/of rondleiding neemt 
u contact op met onze directeur: Peter Bakker 
(directie@obsdehavenrakkers.nl) of telefonisch via: 020-
4031847. 
Rondleidingen vinden plaats met de huidige corona 
maatregelen (na schooltijd en met een mondkapje op). 
 
Maak gebruik van JouwSportenCultuurPas (JSCP) 
Ben jij op zoek naar een nieuwe hobby of bezigheid? Dan is 
JouwSportenCultuurPas (JSCP) de uitgelezen kans om sport 
en/of cultuur te gaan proberen. Rachel Plaggenburg, 
Buurtsportcoach Team Sportservice: ‘Door hieraan mee te 
doen, hoef je niet meteen lid te worden van een vereniging en 
maak je op een laagdrempelige en toegankelijke manier 
kennis met sport en/of cultuur. Dit is een goede manier om 
bijvoorbeeld kennis te maken met iets wat je wel kent, maar 
nog nooit hebt gedaan.’ 
Aanbod 
Team Sportservice heeft alle sport- en cultuuraanbieders uit 
de gemeente Waterland gevraagd om een leuk en divers 
aanbod aan lessen samen te stellen. Het aanbod is 
beschikbaar voor volwassenen en oudere inwoners. 
Kosten 
Je kunt uit veel activiteiten kiezen en mag zelf weten aan 
hoeveel je mee wilt doen. Verenigingen proberen om de 
activiteiten gratis aan te bieden, maar in sommige gevallen 
wordt er wel een vergoeding gevraagd. Meer over de kosten 
kun je vinden op www.noordhollandactief.nl.   
Aanmelden 
Doe jij ook mee? Kijk dan snel op www.noordhollandactief.nl 
voor al het aanbod. Inschrijven kan vanaf 26 januari tot en met 
22 februari, maar let op VOL = VOL. De activiteiten vinden 
plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Als de activiteiten 
vanwege de richtlijnen niet door kunnen gaan, neemt de 
vereniging contact met je op om een alternatief te bieden. 
Meer info? 
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met 
Team Sportservice, tel: 0229 28 77 00 of mail naar 
zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl. 
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