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AGENDA

^sep Rechtsadviesburo
5sep Broekerhaven Meer bewegen voor ouderen
5sep Broekerhaven Geen activiteiten
3/7sp^ulderwouder kerk ExpositieEllen Brouwer
it/m1w../ep Collecte Beatrixfonds
7sep Zuiderwouder kerk Marker Mannenkoor
Osep Passage: Professional Organizer
Osep Gemengd Koor; Openbare repetltie
Isep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Isep Aredpagus: Viva Roma, de Romeinse rels
2sep Zonnebioem; Landelijke ziekendag
2sep Broekerhaven Sjoelen
Ssep Zuiden/voude Pianodorp
3sep Bibliotheek Monnickenadam: Digitale fotografie
5sep Aredpagus; Israel en Palestina
6sep Aredpagus; Geloven op het Zuideinde
Ssep Aredpagus: Europese Unie en Euro
Ssep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
9/20sep Creatief op Veen
9sep Broekerhaven Kienen
Osep Aredpagus: Expositie Palestina 1948
Isep Zuiderwoude: Feest en Concert
Ssep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Ssep^oekerhaven Samen eten
6sep u>roekerhaven Klaverjassen en Rummicub
7sep OUD PAPIER Havenrakkers
I okt OUD PAPIER Soos: Noordzijde
3okt Broekerhaven: Samen koersballen

4okt Broeker Kerk: Concert Fanfare Z'woude + koor

5okt Het Broeker Huis hartig van 15.00 -19.00 uur
6okt Dorpsraad vergadering in Het Broeker Huis
Sokt Passage Jeugdzorg: keuzes, dilemma's, kansen
Ookt Broekerhaven Sjoelen
7okt Broekerhaven Kienen

RECHTSADVIES BURG WATERLAND

donderdag 4 September van 19.30 - 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leeteinde 2,

tel. aanmelden + ini. 403 1513 of 403 8504.

Gratis deskundig advies

VOLLEYBALGROEP

lalio volleyballers, vrijdag 5 September om 19.30 uur begint
le pret weer. We verwachten zo'n eerste vrijdag een hoge op-
omst. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Het niveau?
5ezellig, mannen en vrouwen, proberen een bal over het net te
laan en meestal lukt dat heel goed.

In de gymzaal aan het Parkeerterrein.

BROEKER BRIDGE CLUB

Vrijdag 5 September a.s. gaat het seizoen bridgen 2008-
2009 weer van start in het Broeker Huis. EIke vrijdag t/m April
2009 wordt er via een A en B lijnweer gestreden om het kam-
pioenschap van de BBC. De begincursisten van vorig jaar zijn
van harte welkom en zien wij als lid van de BBC met belang-
steiling tegemoet. Tevens start er vanaf maandag 13 Oktober
een gevorderden cumus gegeven doorJonneke Oosterman.
De Inhoud van deze gevorderden cursus wordt over 10 les-
avonden gegeven. Opgeven voor deze vervolgcursus kunt u
zich bij Tonneke Oosterman.
Telf. 0299-471305 of per e-mail amoosterman@auicknet.nl

GATHARINA STICHTING ZUIDERWOUDER KERK

Zaterdag 6 en Zondag 7 September 11-16 uur
EXPOSITIE ELLEN BROUWER

De llpendamse boerin/winkelier/kunstenaar Ellen Brouwer.
heefl een voorkeur voor het bijna abstract schilderen met ge-
heimzinnige tekens aan de wand. De invloed van de boerderij
liet zich ook niet onbetuigd. Koeienportretten zijn nu een vast
onderdeei van haar werk. Waar komen ze beter tot hun recht

dan in Zuiderwoude tussen koelen, weilanden en meren?
Zondag 7 September 11.30 uur

MARKERNIANNENKOOR

Koffieconcert: Songs of the sea and the soul
Het Markermannenkoor o.l.v. de muzikale alleskunner Jan van

Altena. Het specials geluid van een sonoor mannenkoor, on-
miskenbaar gemengd met de eilandervaringen van alle zan-
gers, zorgt voor een bijzonder concert. 'Songs of the sea and
die soul' is het motto en dat klopt: spirituals en andere liederen
uit de geestelijke traditie gemengd met modernere lichte mu-
ziek maken dit concert tot een unieke gebeurtenis.

HET BROEKER HU\S-hartig
zondag 7 September van 15.00 -19.00 uur

de ontmoetingsplaats in Broek
gaat helaas NIET door i.v.m. de Volendammer kermis.

Zondag 5 oktober staan wij weer voor u klaar.

PASSAGE

Woensdag 10 September komt mevr. Pauline Muller-Hensen,
Professional Organizer van beroep, praten over haar beroep.
Zij heeft een eigen bedrijf: Well Organized In Heemstede. U
krijgt antwoord op vragen zoals: Waarom is een professional
Organizer nodig en in weike situatie kan de Professional Orga
nizer de helpende hand bieden?

OPEN MONUMENTEN DAGEN - ORGELCONCERTEN

Zaterdag 13 September korte concerten om 12.00 en 14.00 uur



ZONDAGMIDDAG ORGELCONCERTEN

in de kerk van Broek in Waterland

ondag 14 September om 14.30 uur door Ike Rebel m.m.v.
ierard Vlaanderen op viool. Duur: 45 minuten Toegang gratis
ij de uitgang schaalcollecte t.b.v. de zomerorgeiconcerten.

BIBLIOTHEEK WATERLAND

Kennismaken met digitate fotografie
1verschiliende bibliotheekvestigingen kunt u tijdens "De
laand van de fotografie" zich laten informeren over digitate fo-
jgrafie. In de bibliotheek van Monnlckendam is Kees Pruis
w gids. Kees geeft sinds 2000 computertrainingen en heeft
ich gespeciaiiseerd in digitate fotografie. fotobewerking en in-
5rnettoepassingen ten aanzien van de fotografie.
aterdag 13 September van 9.30 uur tot 13.00 uur in bibiio-
leekvestiging Monnickendam 'tSpil 19, tel. 0299-650636
.30 -11.00 Lezing: aanschaf en gebruik van de digitate ca

mera en gelegenheid tot het stellen van vragen
1.00-11.30 pauze
1.30-13.00 Lezing over fotobewerking, fotobeheer, webal-

bum en gelegenheid tot het stellen van vragen
anmeiden is niet nodig, u mag zo binnenlopen en de toegang
rgratis! Info: www.bibljotheekwaterland.nl

WATERLAND ART GALLERY

xpo'^e: Juan Jose Islas, foto's; Karin Beek, beeiden
zaterdag 13 September t/m zondag 2 november

;r is een nieuwe collectie exclusieve, zilveren sieraden van
eeldend kunstenaar Piet Jan Blauw toegevoegd aan de col-
jcties keramiek en beeiden in stock. Op zondag 14 septem-
ler, van 14.00 tot 17.00 uur, vindt op het {bij regen overdekte)
srras van de beeldentuin van de galerie een wijnproeverij
laats. De Nieuw-Zeelander Jarrod Engiefieid presenteert dan
bsolute topwijnen uitAustralie en Nieuw-Zeeiand. Meer in-
prmatie www.waterlandartaallerv.nl en www.44degrees.nl.

KICKBOKSEN

)p de proefles KICKBOKSEN zijn veel reacties binnengeko-
len, jullie kunnen je nu definitief opgeven bij:
flaartje Beets - so5a.maartie@amail.com Daarin moetje ver-
nelden: je naam, je leeftijd en je tel. nummer. De minimum
seftijd is 10 jaar. De lessen zullen worden gegeven op de
linsdagavond van 18.00 uur - 20.00 uur. We hopendat er
eel animo is zodat we er een leuk uur van kunnen maken.
Jam^ het bestuur van Gym.ver. Sparta.

CREATIEF OP VEEN

)p 19en 20Septemberhoudt Creatief op Veen opendagen.
\\\e workshop voorbeelden staan opgesteld om te bekijken en
j kunt eventueel inschrijven. Er zijn mooie dingen te maken
'oor de herfst of rond de kersttijd. Denk aan een Halloween
;tuk of een mooie deurdecoratie in de kersttijd. Vrijdag van
14.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
^laats : Boerderij Monnikke Broek. Kloosterdijk 1
I141PJ Monnickendam Email: Creatiefopveen @hotmail.com

KLASSIEK BALLET

Woensdag 3 September beginnen de lessen klasslek ballet
/oor kinderen op de Binnendijkschool aan de OudeZijdsburg-
val 8 te M'dam, gegeven door gediplomeerd balletdocente
yianon Reede. Voorop staat het plezierdat de kinderen bele-
/en aan het bewegen op muziek. Ze maken kennis met ver
schiliende dansbewegingen en kunnen tijdenseen stukje Im-
srovisatie hun fantasle de vrlje loop laten. De oudere kinderen
ei-0n tevens de eerste beginselen van het klassieke ballet met
3efeningen aan de barre. Een openbare les geeftgelegenheid
Dm te zien wat de kinderen leren. De lestijden zijn: 13.30 -
14.15 (3 - 4 jaar), 14.15 - 15.15 (4-5 jaar), 15.15 - 16.15 (6
laar). Informatie: telefoonnummer 0299 -650190

KINDERYOGA AVENTURIJN

voor iedereen tussen de 4 en 13 jaar
Wie doet ermee met kinderyoga? Met de kleintjes gaan we
op avontuur; brullen als leeuwen, dansen en zingen, voelen
en tekenen. En stiekem doen we ook nog aan yoga! Met de
grotere kinderen oefenen we yogahoudingen en gaan na hoe
dat voelt, met eikaar en alleen. We maken lawaai en zijn heel
stil. Spannen ons in, om daarna heerlijk te ontspannen. Sssst,
ze slapen. .. De lessen worden op donderdag- en vrijdag-
middag gegeven door Hester Nwosu, gecertificeerd kinderyo
ga docent. Lijkt het je wat? De eerste les is op vrijdag 19 Sep
tember. Minimaal 7 en maximaal 9 kinderen pergrvep.
♦ Lokatle Voormalige Kosterij (Leeteinde) ♦ Kosten € 75,00
voor 10 lessen. Aanmelden/informatie: Hester Nwosu (06)
10359759 of hester@kindervoqa-aventuriin.nl.

De Zonnebloem Monnickendam e.o. vraagt uw meewer-
king om de "landelijke ziekendag" te doen slagen.

Op vrijdag 12 September gaan de vrijwilligers van de stichting
de Zonnebloem Monnickendam e.o weer op pad in het kader
van "de landelijke ziekendag". Die dag bezoeken zij de zie-
kenhuizen, verpleegtehuizen en zorgcentrum Swaensborgh en
de zieke en gehandicapten thuis, om hun een opstekerte ge-
ven in de vorm van een zonnebloem en een gedichtje.
Dit is een jaarlijkse actle waar onze vrijwilligers enthousiast
aan mee doen. Om geen mensen teleur te stellen doen we
daarom een beroep op de inwoners van Broek In Waterland
Zulderwoude en Ultdam, weet u iemand in u omgeving die in
aanmerking wil komen voor deze geste dan kunt u naam en
adres doorbellen naar 6en van de onderstaande telefoon-
nummers. Op deze manier hopen zij zoveel mogelijk mensen
te kunnen benaderen, zodat zij er weer een geslaagde dag
van kunnen maken.

Jeanne Klein 0204031618 of let ter Braack 0299603345

GEMENGD KOOR

mannen gezocht
Misschien heb je een drukke baan en heb je af en toe last van
stress. Misschien ben je gestopt met werken en ben je toe aan
een nieuwe uitdaging. Dan is deze oproep voor Joul
Heb je eerder gezongen? Laat je dan verrassen door ons ge-
varieerde repertoire. Denkje dat je niet kunzingen of kun je
geen noten lezen? Ook jij wordtmet open armen ontvangen
door het Gemengd Koor Broek in Waterland.
Kom naar onze open repetitie: woensdag 10 September om
20.00 uur in Het Broeker Huis.

Stress? Druk In het hoofd? MedltatiecursusI
Eind September beginnen de meditatiecursussen weer, Op
maandagmiddag en maandagavond is er nog plaats. Wedoen
o.a. oefeningen omte aarden, om de energievanje hoofd
naar je centrum te laten zakken, ademhalingsoefeningen,
zelfmassage (hoofd en voeten) en je maakt natuurlijk kennis
met verschiliende medltatietechnieken. Meer weten? www.
meditatiewaterland.nl Email: lieskeiitta@meditatlewaterland.nl
Nog meer info of opgave: Lieske Jitta: 020-4031723

AREOPAGUS

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam
PALESTINA EN ISRAEL: een andere kijk op een complex
probleem. Maandag 15 September 20.00 uur
EUROPESE UNIE EN EURO Lezing door dr. Hettie Pott-Buter
Donderdag 18 September 20.00 uur
EXPOSITIE PALESTINA 1948
Zaterdag 20 September 14.00 uur
Verzamelen: Ingang Tropenmuseum Amsterdam
hefinneringen aan een verdwenen vaderland
o.l.v. Miriam Shatanawi en Frans Fontaine.


