
Technische lijst Broeker kerk (per februari 2022) 

Adres: Kerkplein 13, 1151 AH, Broek in Waterland (Noord) 

Afmetingen hoofdbeuk waar een speelvlak (e.v. met podium) en zitplaatsen met zicht op 
speelvlak gecreëerd kan worden: lengte van muur tot muur ca 36m, breedte vf muur tot rij 
pilaren ca 9,80 m (zie platte grond). 

Aantal plaatsen

• Maximaal aantal bezoekers: 175 zittend of 250 staand (aantal is mede afhankelijk van 
opstelling en afmetingen speelvlak/podium).

waarvan 
– 150 rieten stoelen (verplaatsbaar) met goed zicht in hoofdbeuk. 

– overige plaatsen in kerkbanken*) van de zijbeuk en onder het orgel (niet verplaatsbaar, 
deels slecht zicht en slecht geluid).

*) kerkbanken: kunnen voorzien worden van kussentjes 

Voorzieningen 

l Verduistering: nee, niet mogelijk 

l Vloer: stenen vloer, onregelmatige tegels/grafzerken 

l Podium: ja, in 12 delen van 2x1 meter , hoogte van 30 cm tot 1 m

l Algemene verlichting kerk: (diverse) lampen en spotjes in het plafond 

l Speciale verlichting kerk: op aanvraag kroonluchters met echte kaarsen. Kosten 
euro 90.- 

l Theaterbelichting: nee 

l Vleugel: ja, merk Atjoli (130 cm, babyvleugel) met pianobankje 

l Orgel: op aanvraag. 

l Geluidsinstallatie: ja, maar alleen voor spraak en niet voor muziek. Max 2 
microfoons kunnen tegelijk gebruikt worden (er zijn 2 ontvangers). Er zijn 2 
handmicrofoons; 1 headset; 1 opspeldbare microfoon; 1 vaste microfoon op kansel. 

l Voor afspelen algemene muziek is er een setje (bruikbaar voor USB sticks, 
playlists) 

l Flip-over: nee 

l Beamer: nee 

l Projectiescherm: nee

Overig 

l Toiletten in de kerk: ja, 3 

l Voorzieningen minder validen: er is ramp bij ingang toren. 



l Kleedkamer: ja, in de kosterij boven, met eigen toilet (kosterij grenst aan kerk) of in 
het voormalig koor (nu tevens rouwkamer)

l Keukentje: ja, in overleg, is van de horeca (zie bij horeca) in de kosterij 

l Laden en lossen: is mogelijk bij de kerk, Kerkplein, voorkant, er zijn 2 traptreden. Of
zijkant, via Leeteinde: er is een ramp bij ingang toren.

l Parkeren groepen: parkeerplaatsen op het kerkplein zijn niet gereserveerd voor 
kerk, het beste is parkeren op op parkeerterrein Het Nieuwland (ca 5 minuten te 
voet vanaf kerk) 

l Parkeren gasten: op parkeerterrein Het Nieuwland (ca 5 minuten te voet vanaf kerk)

l Pianostemmer: via Marieke Kuen (Koster en de Kerk) regelen 06-50912536 

l Huren apparatuur en technisch personeel. Onderstaande leveranciers kennen de 
kerk: 

◦ TUNGSTEN STUDIO, Hellingweg 22, 1151 CS Broek in Waterland, tel 020 4181448; 
studio@tungsten.nl; www.tungstenstudio.nl 

◦ TRIPLE SHOW TECHNIEK, Polderweg 6, 1446 AA Purmerend, tel Telefoon: 0299-
433101; info@tripleshow.nl; www.tripleshow.nl 

Horeca (verpacht) 

• Marieke Kuen, tel. 06-50912536, kosterendekerk@gmail.com 


