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l} BROEKER GEMEENSCHAP
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Inleveren kopij; vrijdag 23.59uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen
Redactie: Buitenweeren 17,1151 BE, Broek inWaterland, tel. 020 403 1201 + atsiedriiver(5)ynnnf>t ni

AGENDA

ISoktOUD PAPIER Soos: Noordzijde
15okt NUTAlles over cocktails en longdrlnks
ISokt Salon Pantalon, Hellingweg 17
17okt Collecte brandwondenstlchting
16okt SRV De Draai: Kienen

^okt Aredpagus; Culturele wandeling op Marken
iokt Aredpagus: In the picture: HenkBak

20okt Broeker Soos: Dagtocht
22okt CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
22okt Aredpagus: Bonhoeffer
23okt SRV De Draai: Klavetjassen - Rummicub
23okt SDOB Pannavoetbal voor de jeugd
27okt Aredpagus: Reglsserende Gemeente
29okt CUD PAPIERSoos: Noordzijde
29okt Salon Pantalon, Hellingweg 17
30okt SRV De Draai: Geen activlteiten
31okl OUD PAPIER Havenrakkers
31okt/1novZuiderwouder kerk t.t.Waterlandse Kunstkring
31okt Aredpagus: Cantorijenmlddag
31OktAredpagus: Lutherdag: Hier sta Ik, tk kan nietanders

Inov Zuiderwouder kerk: Koffieconcert Trajecti
2nov Petit Salon
2nov Dorpsraad in Net Broeker Huis 20.00 uur
5nov CUD APIERSoos: Zuidzijde
5nov Rechtsadviesburo

Aov NUT MetDarwinjaar door M. Frankenhuis
.lov Salon Pantalon, Hellingweg 17

6nov SRV De Draai: Samen koersballen
11novPassage: Preventie gezienvanuitOosterse denkwijze
14novHet BroekerHuis: Dansavond met DJ Maurijn
19nov NUT + Oud Broek: De veenkolonie Frederiksoort
2 Inov Sinterklaasintocht
28nov Het Broeker Huis: Diner Chantant

PANNA VOETBAL variant 4PLAY
Vrijdagmiddag 23 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur

Panna is een vormvan straatvoetbal die de laatste jaren
enorm popuiair is geworden. De bal tussen de benen van de
tegenstender spelen en daama in balbezitbtijven (oftewel een
Panna scoren, poortin het Surinaams) is hierbij het belangrijk-
ste doel. Metde variant4Play speel je met teams van 2 per-
sonen tegen 3 andere duo's in een vierkant veld. Elk duo heeft

GRIEPINJECTIES 2009
Dit jaar wordtde seizoen griepinjectie gegeven op woensdag
14 oktober, tussen 14.00 en 18.00 uur in de huisarts praktijk
H.R.Neys De Vennen la. Op woensdag 14 oktober, tussen
10.00 ein 10.30 uur, kunnen de inwoners van Zuiderwoude en
Uitdam terecht in het dorpshuis te Zuiderwoude.
De pandemische griep (Mextcaanse) bestaat uit2 Injecties:
deze wordengegeven op dinsdag 17 november en dinsdag
8 december, tussen 14.00en 18.00 uur in de huisarts praktijk
H.R.Neys De Vennen la.
Voorde inwoners van Zuiderwoude en Uitdam volg voorde
pandemische griep (Mexicaanse) nog data.
Alle petrsonen die in aanmerking komen voor belden
griepvaccfnatles krijgen een ultnodlging, wanneer u geen
oproep ontvangen heeft en u wilt wel in aanmerking ko
men voor een injectle kunt u contact opnemen met de
praktijk. H.R.Neys, huisarts.

COLLECTE BRANWONDENSTICHTING
In de week van 12 tot 17 oktober is de landelijke collectevoor

de brandwondenstlchting. Gedurende deze week worden di
verse wijken getopen door indlviduele collectanten. Op zater-
dag 17oktot^r lopen wede restvan Broek en Zuiderwoude
met een grote groepen met behulp van de brandweer. We zijn
nog dringend op zoek naar een collectant voor Uitdam, maar
ook mensen die in Broekwillen coliec^eren zijnvan harte wel-
kom. Bel evenmetMargreet Dekker (4033323) ofTatia Engle-
bert(4d33530)

NUT
Alles over cocktails en longdrlnks

Op 15 oktober om 20.00 uur in Het Broeker Huis zai onze
plaatsgenoot de heer E. Vil6, docent aan de cocktailacademies
in Amsterdam en Antwerpen een inieiding overditonderwerp
verzorgen.
Daarna zaI hij uw vragen t)eantwoorden en uzelf cocktails laten
samenstellen en proevenl
Toegang leden: gratis; niet-leden € 3,60.

NIEUWS VAN DE BROEKER SOOS
Wegaan een gezellig reisje maken. Ook niet-leden zijn van
harte welkom om aan deze dagtocht deel te nemen.
Dinsdag 20 oktober a.8. om 9.00 uur stipt vertrekken we

zijn eigendoel, en nog steeds is hetzo dat je een tegenstander vanaf hetparkeerterrein Nieuwiand. Reisdoel: Bezoek Pano
direct ultschakelt als jeeen Panna scoort. Uiteindelijk blijfl 66n rama Tulipland teLIsse, stadstoer door rsgeringsstad De
team over dat het naar de votgende ronde schopt
Wie kan er meedoen?
Alle jeugd uitde gemeente Waterland van 6 t/m 18jaar is van
harte welkom op het veldvan SDOB Erzai wordengespeeld in
een aantal leeftijdscategorieOn

Haag. Vervolgens mogetijk nogeen vrije stop aan de boule
vardvan Scheveningen.Onderwegkoffie met gebak en een 3
gangen warme lunch. Kosten: Soos leden €30,00, Niet leden
kostprijs tw. € 45,00. Belangstelling: snel opgeven bij Tonnie
Spaan 403723 of Jan Nierop4031406




