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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 
2jun Oud papier Soos Broek Zuid 
9jun Oud papier Soos Broek Noord 
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: 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. 

 
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 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 

Accordeonschool Asaneo!  
Na een spetterend eindconcert op 27 maart 2022 als vereni-
ging, gaat ASANEO verder als Accordeonschool onder de vlag 
van Muzor Holland. 
De accordeonlessen worden op maat gegeven, ook met me-
thodieken voor speciaal accordeon onderwijs, zoals de metho-
diek voor verstandelijk gehandicapten en slecht ziende men-
sen. Elke les wordt besloten met samenspel om ervaring op te 
doen om met andere buiten de accordeonschool te kunnen mu-
siceren. De accordeon leerling krijgt ook ondersteuning om te 
kunnen samenspelen met andere instrumenten, bijvoorbeeld 
klarinet (bes instrument). 
Eventuele verdere informatie is te verkrijgen bij Piet Verzijde 
(docent en dirigent): 036-5343603, via email info@asaneo.nl of 
op de website: www.asaneo.nl. Er wordt lesgegeven in Draai 
33. 
 

Oud papier broek noord 
Om niet in botsing te komen met het verkeer naar en van de 
nieuwe school aan de van Disweg, gaan wij de oud papier route 
in broek noord aanpassen. dat betekent dat wij op andere tijden 
bij u langskomen. Wij verzoeken u daarom uw oud papier vóór 
half negen ‘s morgens buiten te zetten. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Theaterweekend Neeltje Pater 
Kijk eens in je agenda. Wat staat daar op 10 en 11 juni a.s.? 
Niks? Mooi! Want dan is het Neeltje Pater Theaterweekend. 
Kom lachen, dansen, meezingen en laat je ontroeren, verwon-
deren en meevoeren. Met muziek, spel, acrobatiek en cabaret. 
En ook nog eens fijn met elkaar dansen en  borrelen. Wat wil je 
nog meer? Niets toch! Kaarten à € 30,- per avond zijn te koop 
op www.neeltjepater.nl 
 

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 
 

Collecte Kinderhulp 
De collecte voor Kinderhulp heeft dit jaar in totaal € 886,81 op-
gebracht. Hiervoor waren 7 collectanten op pad. Mocht u de 
collectant dit jaar hebben gemist, dan kunt u natuurlijk altijd nog 
een donatie doen via  www.kinderhulp.nl/doneer. Namens Kin-
derhulp heel hartelijk bedankt. 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 10 juni 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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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 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. De verkoopexpositie is op dinsdag tot en met za-
terdag geopend vanaf 10.00 uur en zondag en maandag 
vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Ze duurt tot 7 juni. 
 

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  
VrijMiBo 
Op vrijdagmiddag wordt er heerlijk geborreld! Broeker Gezel-
ligheid met lekkere happen, vanaf 16.30 

 
Minibieb op Moerland 6 

Voor alle lezers in Broek in Waterland, groot en klein, staat bin-
nenkort onze minibieb ter beschikking. Het principe van het 
boekenhuisje is dat iedereen een boek (of boeken) gratis kan 
meenemen. Uiteraard ontvangen we ook graag boeken die bij 
jullie in de kast staan te verstoffen. Voor de jeugd is op de on-
derste plank ook nadrukkelijk plaats voor kinderboeken. Ook 
buitenlandse titels zijn welkom. Met dank voor alle hulp en sup-
port van onze lieve buren die zorgden voor een stevige basis 
voor het huis in onze voortuin. We wensen jullie veel leesple-
zier! Babs van Hasselt en Johan Lok 
 

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 
 

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, in Broek Zuid, 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 

 

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. Tussen 30 mei en 11 juni 
kan er nog wel worden ingeschreven maar zijn de kosten €6,00. 
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. Leerlingen van groep 8 en ouder mo-
gen zelfstandig lopen. 
Inschrijfgeld; € 5,00 voor alle deelnemers. Bij inschrijving te 
voldoen. Na inschrijving €6,00 
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 

 
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 
 

Wenkbrauwen epileren met draad 
"Oosters epileren" kan nu ook in Broek in Waterland! Bij mij 
Kamar Waez, ik woon met mijn man Mohammed en onze vier 
dochters; Nurraan, Aya, Sidrat en Ayla in de Bakkerstraat. Oor-
spronkelijk komen wij uit Aleppo in Syrie. In Nederland heb ik 
voordat onze jongste dochter vorig jaar geboren werd een kap-
persopleiding gedaan. 
Het epileren met draad, ook bekend als threading of Oosters 
ontharen is een prachtige manier om je wenkbrauwen te epile-
ren. Bij het epileren met draad wordt er gebruik gemaakt van 
een dunne katoenen draad die in elkaar wordt gedraaid. Ook 
de bovenlip, het gezicht en de hals kun je op deze manier ont-
haren. En na het epileren kan ik natuurlijk ook je wenkbrauwen 
en/of de wimpers verven. Dinsdag en donderdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur ben ik in DRAAI33. Voor een afspraak kun 
je mij appen op 06-18633590. 
 

Yoga voor (groot)ouder en kind 
Even helemaal niets. Alleen aandacht voor elkaar. Inspannen, 
ontspannen, stil worden, een prachtig verhaal. En daarna… 
vleien we ons neer op ons yogamatje en luisteren naar een 
mini-concert met klankschalen. Doe je mee? 
Waar? Holistisch centrum Just You in Ilpendam Wan-
neer? Zondagmiddag 5 juni van 15.00 tot 17.00 uur 
Prijs? 24,50 euro per ouder/kind (inclusief thee en zelfge-
maakte taart) 
Meer weten? Angela (06-51616234) Aanmelden? Tot 1 juni 
via www.despiritueleschool.nl 
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