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Tussen Edam en Hoorn ligt de Etersheimerbraakpolder. Dit prachtige, puur Hollandse 

landschap is gevormd door wind en water. Je vindt er een molen, een uitspanning en  

een minimuseum en - even verderop – het schooltje van Dik Trom.   

 

www.etersheimerbraak.nl 

Het Noord-Hollands Dagblad heeft nieuws te melden:    

De Breek in Etersheim in nieuwe handen: Roel en 

Samantha uit Landsmeer zagen ballerina’s in de 

weilanden en waren verkocht 

Het bezoekerscentrum De Breek in Etersheim is in nieuwe handen gekomen. Anna 

Frederiks, die er meer dan zeventien jaar woonde en de evenementenlocatie runde, 

draagt op 1 december het idyllische stukje cultuurlandschap over aan de 

Landsmeerders Roel en Samantha van Rijsewijk. 

 

Al snel dienden belangstellenden zich aan om De Breek over te nemen, zowel 

horecaondernemers als particulieren. Uiteindelijk zullen het bedrijf en de inventaris per 1 

december in handen komen van Roel en Samantha van Rijsewijk.   

http://www.etersheimerbraak.nl/


De nieuwe eigenaren staan te popelen om te beginnen. Al voordat ze ooit konden bedenken 

dat ze De Breek zouden gaan runnen, maakten zij kennis met de omgeving. Samantha: ,,Roel 

heeft kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd en heeft een ’geschiedenisobsessie’, onder 

meer voor de Zuiderzee.” 

Voorzitter Friso de Zeeuw van Stichting Etersheimerbraak, Roel en Samantha van Rijsewijk 

en Anna Frederiks tekenen het huurcontract van de stichting.© Foto Yvonne Jonkman 

„We liepen met kaplaarzen aan de pontjesroute en kwamen bij de Etersheimer Braak terecht. 

We zagen ballerina’s in de weilanden en genoten van de warme en huiselijke omgeving. Het 

was een toffe ervaring. In de vollemaansnacht van 13 juli las ik dat het te koop stond. Ik zei 

tegen Roel: ’Dat is die plek’. Ik kon er niet van slapen en heb ons levensverhaal naar Anna 

gestuurd.’’ 

De rest is geschiedenis. De van oorsprong Belgische Samantha organiseert in het dagelijks 

leven evenementen waar deelnemers gastronomische ervaringen kunnen opdoen en is met de 

gemeente Amsterdam een moestuin aan het ontwikkelen waar vrouwen die ’het even moeilijk 

hebben’ aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken. ,,Ik heb ook een artiestenbureau 

gehad en heb ervaring als consultant duurzaamheid. Bij dat laatste heb ik het alleen gemist om 

met mijn voeten in de klei te staan. In De Breek is dat allemaal mogelijk. Daar komen alle 

thema’s bij elkaar: kunst, cultuur, geschiedenis en het verhaal van de wereld waarin we nu 

leven.’’ 

 


