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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 
18t/m23apr Collecte Kinderhulp 
21apr Pokertoernooi Broekerhuis 
23apr Inzameling voedselbank 
24apr kerkdienst Zuiderwoude 10.00 uur 
24apr Kinderconcert kerk Zuiderwoude 16.00 uur 
25apr Jaarvergadering De Broeker Gemeenschap 
26apr Lezing over jonge jaren Maxima Zorreguieta 
27apr Koningsdag 
4mei Lezing over Artis in oorlogstijd 
4mei Dodenherdenking 
12mei Filmhuis Broek Broekerhuis 
22mei Whiskyproeverij Broekerhuis 
26 en 27mei Kunstroute Broek in Waterland 
26mei live muziek in het Broekerhuis 
9,10,11jun Neeltje Pater 
4,5,6,7 jul Avondvierdaagse 
 

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: 1 jun; 6 jul; 7 sept; 5 okt; 2 nov en 2 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 Leeteinde 2 te Broek. 
Aanmelden/inlichtingen: 020-6625918, (secretariaat 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 

U bent 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 org- 
aniseren. 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling voedselbank 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 23 april. 
In de kerk van Broek in Waterland van 11.00 tot 13.00 uur. 
In de kerk van Zuiderwoude van 11.00 tot 12.00 uur. 
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op 
rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

 
Het Broeker Huis 

De rest van april is op dinsdagmiddag nog de Broeker 
Ouderensoos en op vrijdagavond de Broeker Bridgeclub. 
Daarnaast kun je vrijwel iedere dag reserveren om te biljarten, 
poolen en snookeren. 
Elke vrijdag (behalve 22 april) van 16.30 tot 19.30 VrijMiBo: 
Broeks Borrelen met heerlijke happen! 
Donderdag 21 april Pokertoernooi ONKP 
Woensdag 27 april Koningsdag 
Donderdag 12 mei Filmhuis Broek 
Zondag 22 mei Whiskyproeverij-avond 
Donderdag 26 mei Kunstroute met avond live-muziek 
Vrijdag 27 mei Kunstroute 
En uiteraard Pilates en Yoga op diverse dagen 
Van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur kun je bij ons 
terecht voor pakketjes van DHL en Homerr. Je kunt dan ook 
onze heerlijke koffie voor thuis bestellen: sinds kort verkopen 
wij ons eigen merk BroeQ koffiebonen!! 
Het Broeker Huis is dé Feestlocatie van Waterland: Feesten, 
dineren, borrelen en zelfs trouwen!! 
En wist je dat je bij ons ook ruimtes kunt huren voor allerlei 
bijeenkomsten? Vergaderen met collega’s is hier bijvoorbeeld 
veel leuker dan op kantoor..! 
En dat je er tegenwoordig TRX-training kunt volgen? Oud-
Broeker Marijn Kesselaar geeft lessen waarbij je, vanuit je 
core, echt élke spier in je lichaam aan het werk zet!! Eén op 
één of in kleine groepjes. 
Voor meer info: 020-4031314 
En houd vooral ook Facebook in de gaten! 
 

Kinderconcert: Een kist vol liedjes 
Een muzikaal programma voor kinderen van 3 t/m 7 waarin 
wordt gezongen en gedanst. En natuurlijk niet alleen op het 
podium. Nee, bij Apennoten spelen de jonge bezoekertjes (en 
hun ouders!) zelf ook mee. Want muziek maken doe je 
samen! 
Waar: Kerkje van Zuiderwoude 
Wanneer: zondag 24 april, 16.00-17.00 
kerk open om 15.30 
Entree: 5 euro 
Reserveer uw kaarten via jeanneklein@planet.nl. Meer info op 
catharinastichtingzuiderwoude.nl. 

 
 
 
 
 

Inleveren kopij volgende BG vóór vrijdag 29 april 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.draai33.nl/
javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=info%40draai33.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=%27,570,450)
mailto:redactie@debroekergemeenschap.nl
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Collecte van Kinderhulp 19-23 april 

In verband met Pasen komen wij vanaf dinsdag 19 april weer 
bij u langs met de collectebus voor uw bijdrage. Het is ook 
mogelijk om een IDEAL QR donatie te doen. Kinderhulp zet 
zich in voor kinderen die opgroeien in armoede in ons land. Een 
gevulde collectebus is al snel goed voor een paar passende 
schoenen, een (tweedehands) fiets of zwemles. Wij danken u 
bij voorbaat voor uw donatie. 

 
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 
overhemd (hangertje graag meegeven).  
* Inna is op zoek naar schoonmaakwerk. 
Meer informatie? Stuur een bericht aan Eveline: 06 - 2424 6848 
of eveline.bras@gmail.com 
 

Wil je zingen, zing dan mee met het Broeker Koor! 
Het gemengd koor Broek in Waterland zoekt nieuwe 
enthousiaste 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 nummer 
06 55171350 
 

Inzameling voedselbank 
Inzameling voor de voedselbank op zaterdag 23 april. 
In de kerk van Broek in Waterland van 11.00 tot 13.00 uur. 
In de kerk van Zuiderwoude van 11.00 tot 12.00 uur. 
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, 
dat kan op rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608. 

 
Wij hebben iets buitengewoon leuks voor in je agenda! 

Hou 9, 10 en 11 juni 2022 maar alvast vrij voor een heerlijk, 
lang theaterweekend. Want Neeltje Pater organiseert voor de 
6e keer een spetterend Huiskamerfestival, met als stralend 
middelpunt ons theaterwalhalla op het Kerkplein. Wat je precies 
gaat zien, houden we nog even geheim, maar dat je deze 
“Buitengewoon”-editie niet wilt missen, weten we wel zeker.  
PS: Wil je ons op welke manier dan ook sponsoren? We 
ontvangen je met open armen, want voor niks gaat de spotlight 
op:-) Stuur dan een mail naar sponsoring@neeltjepater.nl 
 

Broeker Bootverhuur 
              Fluisterboot- en Kano verhuur 
U kunt in Broek in Waterland een fluisterboot of kano hurenbij 
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 dagdeel). 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 
lichamelijke oefeningen. Het maakt u bewust van een goede 
houding, zodat blessures voorkomen kunnen worden. Het 
maakt u zelfverzekerder en weerbaarder. Het geeft een 
natuurlijke 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 lichaam, maar ook uw geest wordt sterker en meer 
in balans. Uw geest krijgt voeding uit de meditatieve 
ontspanningsoefeningen 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 slapen, 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 
yogalessen. Elke dinsdag geef ik yoga als meditatie in 
beweging in het Broekerhuis.  
 
 

 
 
Vinyasa yoga om 19.00 uur voor meer flexibiliteit, kracht en 
uithoudingsvermogen 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. 
Hoera!!! Ook de avondvierdaagse kan dit jaar weer doorgaan. 
We gaan lopen op 4,5,6 en 7 juli (inhaaldag 9 juli). Houd die 
week vast vrij!  In de volgende broekergemeenschap staat 
hoe je je op kunt geven. 
 

Integratief Gezondheidscentrum De Ruimte 
Last van de longen na corona? U bent van harte welkom bij 
onze Yoga Therapie lessen. Na een intake stellen we voor u 
een programma samen van houdingen waarvan we weten dat 
deze herstellend zijn voor de longen. Ook met andere 
klachten bent u welkom. Rust en ontspanning nodig in deze 
roerige tijden? Dan bent u welkom bij de Slowww lessen of de 
Restorative (herstellende) les. Meer in voor wat uitdaging? 
Bezoek de Iyengar Yoga lessen. 

Yoga 
lessen 
De 
Ruimte 

Ma Di Wo Do Vr Za 

   
9.00-
10.15 
Slowww 

 
9.00-10.30 
Restorative 

9.00-
10.30 
Iyengar 
Yoga 

 
20.00-
21.15 
Slowww 

19.30-
21.00 
Iyengar 
Yoga 

 
18.00-
19.15 
Iyengar 
Yoga 

11.00-
12.30 
Yoga 
Therapie 

 

 

Marcia Luyten vertelt 26 april over haar boek ‘Moederland’ 
Dorpsgenoot Marcia Luyten vertelt over haar boek 
Moederland, de jonge jaren van Máxima Zorreguieta.  
In haar lezing laat ze zien hoe de sociale en culturele 
geschiedenis van een land een familie voortbeweegt en een 
meisje vormt dat later koningin zal worden. 
Dinsdag 26 april, 20.00 uur | Broeker Kerk | Kaarten à €5,- 
via www.broekerkerk.nl 
 

Veiling ‘heldenportret’ president Zelenski op expositie 
Broeker kerk 

Op de kunstexpositie die vanaf 27 april wordt gehouden in de 
Kerk van Broek in Waterland, worden portretten van president 
van Oekraïne Volodymyr Zelenski en de Russische journaliste 
Marina Ovsjannikova geveild. De opbrengst is bestemd voor 
Giro555 van de gezamenlijke hulporganisaties in Oekraïne. 
De portretten zijn voor de gelegenheid gemaakt door de 
Broeker kunstenaar Judith Dubois. 
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 
‘Reizen op Papier’ bestaande uit kleine collages met kleurrijke 
landschappelijke composities.  
De verkoopexpositie is op dinsdag tot en met zaterdag 
geopend 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). 
 

Lezing over Artis in oorlogstijd 
Maarten Frankenhuis is voormalig directeur van Artis en 
vertelt over de dierentuin in de oorlogstijd. De dierentuin bleef 
open voor bezetter en bezoek. En bovenal als veilige 
vluchthaven voor de talloze bedreigde stadgenoten. Ondanks 
alle terreur, vervolging, honger en gebrek aan vrijwel alles 
hield Artis stand! Zelfs in de hongerwinter lukte het om het 
dierbestand redelijk op peil te houden. De lezing (met 
historisch beeldmateriaal) geeft een concreet beeld van wat 
oorlog kan doen met ons ‘gewone’ leven. Neemt de 
zeggingskracht van de Nationale Dodenherdenking af? Feit is, 
dat de Tweede Wereldoorlog steeds verder af komt te staan 
van de huidige generaties. Mede daarom organiseert de 
Stichting Broeker kerk deze lezing, als aanvulling op het 
officiële herdenkingsprogramma. Met verhalen houden we het 
verleden levendig. 
Woensdag 4 mei 2022 | aanvang 20.30 uur (na afloop van 
de officiële 4 mei-herdenking) | gratis toegang, wel even 
aanmelden via www.broekerkerk.nl 

http://www.broekerbootverhuur.nl/
http://www.tjiensjahu.nl/

