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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 
19mei Oud papier Soos Broek Zuid 
20mei Gitaarconcert Broeker kerk 
26mei Oud papier Soos Broek Noord 
21mei wijnproeverij Broekerkerk 
22mei Vogelpresentatie Broekerkerk 
26 en 27mei Kunstroute Broek in Waterland 
26mei live muziek in het Broekerhuis 
9jun Filmhuis Broek 
10,11jun Neeltje Pater 
4,5,6,7 jul Avondvierdaagse 
6-14aug Feestweek 2022 
 

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. 
De vergaderdata zijn: 1 jun; 6 jul; 7 sept; 5 okt; 2 nov en 7 dec 
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. 
Het advies zal telefonisch plaatsvinden ipv in de Kosterij Leet-
einde 2 te Broek. Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (se-
cretariaat Dorpsraad) b.g.g. 0622380982. 
 

Digicafé 

Het digicafé is er om samen met een bereidwilliger uw laptop 

of mobiel in orde te brengen. Wilt u uw vaardigheid met laptop 

of mobiel  inzetten  om een ander te helpen vaardigheden op 

te bouwen? U bent welkom. Donderdagmiddag 14:00 uur tot 

16:00 uur 

 
Draai 33 

Beste inwoners van Broek in Waterland – WELKOM! 
Het Wijksteunpunt DRAAI 33 is weer geheel open! 
DRAAI33 is dé plek voor alle bewoners van Broek in Waterland, 
Zuiderwoude en omgeving om samen activiteiten te onderne-
men. Op de website www.draai33.nl leest u welke 
activiteiten er nu zijn, maar wij nodigen u vooral ook uit om 
nieuwe activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, kleine 
feestjes en clubjes te organiseren in de mooie en 
praktische accommodatie van Draai 33 (volledig uitgeruste 
keuken, piano, biljart enoverheadprojector) 
Overweegt u Draai33 te gebruiken, neemt u dan contact 06-
48557260/via mail (info@draai33.nl) Dan kunnen we in overleg 
kijken wat er mogelijk is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 18 juni (16- 18 uur) eindigen wij dit seizoen met onze 
activiteit ‘WIJ VIEREN DE ZOMER’. U bent hier van harte voor 
uitgenodigd om samen met het Meezingkoor Waterland te zin-
gen.  
Graag tot ziens! 
Namens bestuur en beheerder Draai33 
 

Broek in Waterand twee dagen lang  
één grote kunst-expositie 

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 27 mei vindt 
weer de 2-jaarlijkse kunstroute in Broek in Waterland plaats. 
Pak deze kans en neem een kijkje achter de schermen in ate-
liers, in huiskamers, bij de Tungsten Studio aan de Hellingweg, 
in de Kerk, het Broekerhuis, de Bibliotheek, Draai 33 en het 
Theehuisje op de Erven en ontmoetingscentrum Draai 33.. 
Achter iedere deur met de rode kunstroutevlag vindt u het ver-
haal van de kunstenaar en zijn/haar werk. De meeste kunst-
werken zijn ook direct bij de kunstenaar te koop. 
De kunstroute is zeer gevarieerd en een ervaring voor het hele 
gezin. Naast beeldende kunst zijn er dans- en muziekvoorstel-
lingen (ook voor kinderen) op 30 locaties om van te genieten. 
In Tungsten Studio (Hellingweg 22) vindt u een overzicht van 
werk van alle exposanten. Van ieder deelnemer is er een werk 
opgesteld met een korte beschrijving. Bij IJscafe Antonio (Ei-
landweg 5A) en op alle Kunstroute locaties kunt u een route-
boekje kopen voor €1,00. Geniet van alles wat u tegenkomt in 
ons bijzondere dorp. 

Volg ons op Facebook, Instagram en www.kunstroutewater-
land.nl voor de voorpret en de laatste informatie 

 
Neeltje Pater Theaterweekend 

De kaartverkoop voor het Neeltje Pater weekend is begonnen! 
Yes! Het Neeltje Pater Theaterweekend op 10 en 11 juni komt 
steeds dichterbij en daar wil je bij zijn. Er  staat namelijk een 
hele rij fantastische artiesten te trappelen om je te vermaken. 
Wat dacht je van o.a. cabaretiers Kasper van der Laan en Kiki 
Schippers, kleinkunstenaar Elske van der Wal, instrumentalis-
ten Maartje en Kine en standup comedian Kees van Amstel? 
Er is adembenemende acrobatiek, meeslepende live muziek, 
eten van de Meiden met Ballen en op allebei de avonden gaan 
de voetjes mega van de vloer. Kortom: dit wil je dus niet missen. 
En vol=vol dus sla meteen je theaterslag (en bekijk het hele 
programma)op www.neeltjepater.nl 
Dit zinderende weekend zou niet mogelijk zijn zonder onze 
sponsoren en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Hartjes 
voor jullie. Zien we je op het Kerkplein? 
 

Broekermarkt 
Wilt u dit jaar met een markkraam op de Broekermarkt staan? 
Dan kunt u deze reserveren via broekermarkt@ziggo.nl De 
markt is op zaterdag 13 augustus. 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 27 mei 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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Wil je zingen, zing dan mee met het Broeker Koor! 
Het gemengd koor Broek in Waterland zoekt nieuwe enthousi-
aste leden om het koor te versterken.  
Ervaring met zingen is niet nodig. Voor meer informatie kijk op 
onze website www.broekerkoor.nl of bel Ruud Jacobs op num-
mer 06 55171350 
 
Bieden op ‘heldenportret’ president Zelenski op expositie 

Broeker kerk 
Bij de kunstexpositie die vanaf 27 april wordt gehouden in de 
Kerk van Broek in Waterland, kan je bieden op de portretten 
van president van Oekraïne Volodymyr Zelenski en de Russi-
sche journaliste Marina Ovsjannikova. De opbrengst is be-
stemd voor Giro555 van de gezamenlijke hulporganisaties in 
Oekraïne. De portretten zijn voor de gelegenheid gemaakt door 
de Broeker kunstenaar Judith Dubois, wier nieuwe werk samen 
met de Amsterdamse schilder en graficus Jan Baas ruim een 
maand wordt tentoongesteld. 
De twee portretten voor Oekraïne zijn onderdeel van de serie 
‘oude en nieuwe helden van de aarde’; geschilderd door Dubois 
in een techniek met aarde-elementen zand, klei, steen en 
schelpen. Kunstenaar Jan Baas exposeert met de serie ‘Rei-
zen op Papier’ bestaande uit kleine collages met kleurrijke land-
schappelijke composities.  
De verkoopexpositie is op dinsdag tot en met zaterdag ge-
opend vanaf 10.00 uur en zondag en maandag vanaf 12.00 
tot 17.00 uur. Ze duurt tot 25 mei (Baas) en 7 juni (Dubois). 
 

Wijnproeverij Italiaanse wijnen op 21 mei in de Broeker 
Kerk 

Paul Teeuwen deelt graag zijn passie voor Italiaanse wijnen 
en organiseert samen met zijn nichtje dorpsgenoot Judith Du-
bois (kunstenaar) deze wijnproeverij. Ruim 20 wijnen uit de 
klassieke wijngebieden van Italië staan voor je klaar op de 
proeftafel bij de expositie Oude en nieuwe helden van (de) 
aarde. 
Zaterdag 21 mei, 17 - 20 uur I Broeker Kerk I inschrijving € 
10 via www.camaiore.nl 
 

Het Broeker Huis 
Pop-Up Het Broeker Huis & Home Box 

Het Broeker Huis heeft een nieuwe Pop-UP: de in Broek ver-
blijvende Oekraïense Anna en Anton kunnen hun restaurant 
Home Box uit Kiev tijdelijk onderbrengen in Het Broeker Huis. 
Het Broekraïner Huis zeg maar. Een zeer diverse internationaal 
georiënteerde keuken met mooie, verse producten en her en 
der een Oekraïense touch. Ze zullen in elk geval dinsdag t/m 
donderdag draaien, van pakweg 13 tot 21 uur. Daarnaast zal 
er regelmatig in het weekend ook diner geserveerd worden en 
zullen de gerechten ook afgehaald en bezorgd kunnen worden. 
Reserveren en info: 020-4031314  
Let op: whiskyproeverij 22 mei uitgesteld  
26 en 27 Mei Kunstroute 
Naast het bezichtigen van de werken van een aantal exposan-
ten kun je bij ons deze dagen ook wat drinken en lunchen. Op 
26 mei wordt er ’s avonds een vegetarische daghap geserveerd 
en speelt de Timboektoe-band van dorpsgenoot Elaine van 
Grootel vanaf 18 uur. Reserveren voor de maaltijd verplicht: 
020-4031314. Op 27 mei kan er na afloop lekker geborreld wor-
den met heerlijke happen. 
VrijMiBo 
Op vrijdagmiddag wordt er heerlijk geborreld! Broeker Gezel-
ligheid met lekkere happen, vanaf 16.30 

 
Broeker Bootverhuur 

                           Fluisterboot- en Kano verhuur 
U kunt in Broek in Waterland een fluisterboot of kano huren bij 
de bootverhuur bij  Belmermeer 5 op het terrein van Stal Baco. 
Kom genieten van ons mooie natuurgebied in een fluisterboot 
(vanaf € 65 per dagdeel) of kano/kajak (vanaf € 10,- per dag-
deel). Voor meer informatie, prijzen en online reserveren zie: 
www.broekerbootverhuur.nl of bel met Reinard of Annelies: 
06-37525640  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pilates for Life 
Pilates is geschikt voor alle leeftijden. Ook 1 op 1 of 1 op 2 aan 
huis! PILATES geeft u zoveel meer dan alleen maar lichame-
lijke oefeningen. Het maakt u bewust van een goede houding, 
zodat blessures voorkomen kunnen worden. Het  
maakt u zelfverzekerder en weerbaarder. Het geeft een natuur-
lijke booster. Het helpt u leniger te worden, met name ook in de 
wervelkolom. De spieren worden versterkt van binnenuit; geen 
grote bewegingen, maar soms ook juist hele kleine. Uw li-
chaam, maar ook uw geest wordt sterker en meer in balans. 
Uw geest krijgt voeding uit de meditatieve ontspanningsoefe-
ningen die we soms doen aan het eind van de les. Leerlingen 
hebben baat bij PILATES op meerdere vlakken: helpt in de  
overgang, soepeler ouder worden, jong en sterk blijven, tegen 
stijfheid, het lichaam en de buik aansterken na een bevalling, 
de spanning in schouders en nek doen afnemen, bij beter sla-
pen, bij stress, je mannetje te staan in een drukke 
baan…kortom alle reden tot het nemen van een GRATIS 
PROEFLES. Straks in het voorjaar lekker buiten! Bel snel naar 
Carol 0611395952 

 
Yoga Meditatie beweging  

Wil je meer stilte en rust in je leven. Beter leren mediteren en 
meer mindful leven. Probeer dan eens een van mijn yogales-
sen. Elke dinsdag geef ik yoga als meditatie in beweging in het 
Broekerhuis.  
Vinyasa yoga om 19.00 uur voor meer flexibiliteit, kracht en uit-
houdingsvermogen en om 20.15 uur mindfulness & yin yoga.  
Een losse les bedraagt 15 euro. Een proefles 10 euro.  
Geïnteresseerd? Meer informatie over de yoga docente 
Tjiensja is te vinden op www.tjiensjahu.nl 
 

Avondvierdaagse 5 en 10 km. 
Op 4,5,6,en 7 juli (maandag t/m donderdag) is er in Broek 
voor een ieder die van wandelen houdt weer avondvier-
daagse.  
Inschrijven kan t/m maandag 30 mei in de winkel van Ploeger 
en bij Tatia Englebert, westweer 1. 
Bij aanmelding wordt gevraagd: naam, geboortedatum, de 
hoeveelste keer er wordt gelopen en welke afstand 5 of 10 km, 
ook is het handig als u uw wandelboekje(indien in uw bezit) in-
levert. De 5 km. mag gelopen worden door iedereen van 4 jaar 
e.o. De 10 km door iedereen van 9 jaar e.o. Uiteraard kunnen 
kinderen van 4 t/m 11 jaar alleen onder begeleiding van een 
volwassene deelnemen. Op school worden inschrijfformulie-
ren uitgedeeld. Leerlingen van groep 8 en ouder mogen zelf-
standig lopen. 
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te 
voldoen. 
Start bij de winkel van Ploeger. 5 km. tussen 17.45 en 18.00 
uur; 10 km. tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Let op zaterdag 9 juli is een inhaaldag. 
Info bij: Tatia Englebert 403-3530. Veel wandel plezier. 
Wilt u thuis goed nakijken voor welke medaille er gelopen 
wordt? Ruilen is vaak moeilijk. 
 

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 hel-
pen. Ook een massage met warme kruidenstempels is een 
heerlijk ontspannende massage, de kruiden werken mede ver-
lichtend 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 
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Klankschalen 

Heb jij zin om even te ontspannen in het bijzijn van Klankscha-
len. Geef je dan op voor een reis met verschillende geluiden 
van klankschalen en natuur geluiden! In De Draai 33 verzorgd 
door Patrica van Feeling Well(ness)  
Donderdag 2 juni 20.00 uur  
Donderdag 23 juni 20.00 uur  
Wees er snel bij want per groepje doen er 7 deelnemers 
mee! Kosten €10,-  Opgeven of informatie feelingwell-
ness@gmail.com of 0610307571 
 

Gitaarconcert Jan Wouter Oostenrijk  
20 mei in de Broeker Kerk  

Vrijdag 20 mei geeft Jan Wouter Oostenrijk het gitaarconcert 
'Travelling East' in de Broeker Kerk. Vanuit zijn passie voor de 
Arabische wereld ontwikkelt gitarist Jan Wouter Oostenrijk zijn 
eigen crossovers. Hij weet Midden-Oosterse en Noord-Afri-
kaanse microtonale klanken smaakvol te integreren met jazz, 
blues, roots. Zijn muziek kan omschreven worden als Maghreb 
Jazz en Sharqi Blues. Creatief, avontuurlijk, met eigen compo-
sities, traditionals en betoverende transmomenten. 
Jan Wouter is oprichter van de Gitaarschool Amsterdam. Hij 
geeft les in Amsterdam Zuid-Oost en in de regio Waterland. Hij 
studeerde jazzgitaar aan het conservatorium van Amsterdam 
bij Wim Overgaauw. Als gitarist geniet hij internationale be-
kendheid met de door hem ontwikkelde Maghreb Jazz en 
Sharqi Blues. 
Vrijdag 20 mei | 20.15 uur | de Broeker Kerk 
Travelling East: gitaarconcert Jan Wouter Oostenrijk 
Kaarten (€6 t/m 18 jaar, €12,50 volwassenen) via www.broe-
kerkerk.nl 
 

Een vogelpresentatie en excursie voor alle 
vogelgappies van 4 tot 8 jaar 

Kijk waar je leeft (KWJL) is het nieuwe beleefprogramma voor 
kids op de basisschool. Samen met de Stichting Broekerkerk 
organiseert KWJL een speciale vogelexcursie in Broek in Wa-
terland. Eerst nemen we de vogel Top10 van de dag door, 
daarna gaan we op pad. Met verrekijkers, vogelgids en voge-
laars. Alle vogels die we zien noteren we: lukt het om die Top10 
kaart vol te krijgen? Terug in de Broeker Kerk praten we na, 
mét een groot glas limonade. 
Zondag 22 mei | 10.00 uur | De Broeker Kerk 
Kaarten à €5 via www.broekerkerk.nl  
 

Collecte MS Fonds 
Wie zou het leuk vinden om een keer een collecte te lopen in 
de week van 27 juni voor het MS fonds. Ik kan voor verschil-
lende straten nog lopers gebruiken. Al is het maar 1 straat, dan 
ben ik al blij. Bereikbaar via mobiel 0625097866 of e-
mail ctuin61@telfort.nl Gr Tineke Tuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Werk gezocht 
Een paar van de Broekraiense dames in het dorp willen graag 
aan het werk. Namens hen deze oproep: 
* Natascha biedt aan om te strijken. Kosten: €1,50 per over-
hemd (hangertje graag meegeven).  
* Inna is op zoek naar schoonmaakwerk. 
Meer informatie? Stuur een bericht aan Eveline: 06 - 2424 6848 
of eveline.bras@gmail.com 
 

Folderwijk vakantieperiode 
Wie zou het leuk vinden om voor 3 weken het Streekblad te 
lopen in Broek Noord. Het gaat om de datums 21-7, 28-7 en 4-
8.Het zijn 320 kranten in 2 wijken . Ook heb ik een folderwijk 
die gelopen moet worden. En uiteraard dit blaadje wat bezorgd 
moet worden in de week van 25 juli. Dat is goed te combineren 
met de kranten samen, want dat is dezelfde wijk.  
Voor info 0625097866 Groet, Tineke Tuin 
 

Cavia’s 
Ik heb plaats om 2 cavia’s op te vangen. De cavia’s lopen los 
ik de grote tuin. Hebben wel een binnenhok. Leven in een roe-
del van 6-8 cavia’s. Zeugjes  kunnen zo geplaatst worden. 
Beertjes moeten gecastreerd zijn en dan 8 weken apart geze-
ten hebben. Ook cavia’s die altijd binnen hebben gezeten kun-
nen geplaatst worden. 
Bel 06-23671184 Sylvia 
 

Oude bakstenen gezocht 
Voor de aanleg van een moestuin zijn we op zoek naar ge-
bruikte / oude / onnodige bakstenen. Heeft u een stapel oude 
bakstenen over in uw tuin of schuur en wilt u die kwijt? We ko-
men die heel graag ophalen! 
Alvast dank!  
Katerina 0641124827 
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