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AGENDA

lOdec Salon Pantalon, hellingweg 17
lOdec OUD PAPIER Soos; Noordzljde
11/12/13dec KDS tentoonstelling; gymzaal Havenrakkers.
12dec Broeker kerk; Hobbybeurs in Kerstsfeer
12dec Koppelklaverjasdrive In Met Broeker Huls
12^dec Atelier Elly Koot; Kinderexposltie Unicef
1^:: Broeker Kerk beiert voor het klimaat
13dec Broeker Kerk Lassus Consort

11t/m13dec Klelndlersportvereniging: Tentoonstelling
16dec Workshop Kerstboom
16dec Samen zingen rond de Kerst In Broeker kerk
17dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
18dec SRV De Draal: Kerstkien

19dec Broeker Kerk KInderkerstfeest

20dec Gemengd Koor Kerstconcert
22dec Guderen Soos: Kerstviering
21+23deG Concert bij kaarslicht, Sytze Buwalda
24dec OUD PAPIER Soos: Noordzljde
24dec Broeker Kerk Kerstnachtdienst
25dec SRV De Draal: geen actlvitelten
25dec Broeker Kerk Kerstfeest met kindemevendlenst

31dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Ijan SRV De Draal: geen actlvitelten
7jan OUD PAPIER Soos: Noordzljde
8jan SRV De Draal: Samen koersballen
9jgD Kerstboomverbranding aan de van DIsweg

13^Passage: De Vrljwilllge Brandweer
15jan SRV De Draal: Sjoelen
16/17jan Fanfare Zuiderwoude Weens concert
29 jan Feestelijke prijzenavond Zuiderwoude

KOPPELKLAVERJASDRIVE
zaterdag 12 december in Het Broeker Huls.

Prachtige prijzenll Inschrijfgeld € 3,- per persoon. Aanvang:
20.00 uur. Opgeven bIj Henny WIertz, 403 1445 of Tonny
Spaan, tel. 403 3723.

SRV DE DRAAI

18 december om 14.80 uur KERSTKIEN
In plaats van een Oudejaarsklen houden we op 18 december
een Kerstkien In de zaal boven de bibliotheek in Het Broeker

Huls met leuke prijsjes geschonken door de StD.O.B..
Het begint om 14.00 uur

Vanaf 10 december zljn er KERSTBOMEN te koop bIj
"t WInkeltje" op het Zuldelnde 15.

GEVONDEN

Een portemonneelje op de Breeck. Neem contact op met Joke
WIggemans 020-4033002

KLEINDIERJOURNAAL
Vrljdagavond 11 december om 20.00 uur zai de hear
RIeks Hoogenkamp onze 78^^ klelndiertentoonstelllng
openen en de kampioenen bekend maken. U bent van
harte welkom dit gebeuren mee te maken. Ulteraard
heerst er een warme Kerstsfeer en zljn de vertrouwde
hobbyisten weer aanwezig om hun huisvlljt te showen, te
proeven en vooral ook te bewonderen. Ook zaterdag is
de tentoonstelling geopend van 10.00 - 22.00 uur en
zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Daama is het ultkoolen
geblazen en kunnen de kippen nog even wat eten voor-
dat het donker Is en zlj 'op stok' gaan. Noteer de data!!!

Entree is gratlsl

HOBBYBEURS In KERSTSFEER

Hobbybeurs In kerstsfeer. Voor de 12de keer organlseren wlj
deze evenement In de Kerk te Broek in Waterland. Wlj hebben
weer nieuwe hobbyisten gevonden, o.a. borden beschllderen,
quilten, vllten en lets heel aparts: tafelstyling U kunt zich voor
opgeven voor een workshop, met oog op de komende Feest-
dagen. Zaterdag 12 december van 10.00 tot 16.00 uur.

UNICEF KINDEREXPOSITIE en wintersluiting.
Ook dItJaar slulten we (nog eenmaal) het jaar weer af

met de kinderexposltie voor Unicef. Op 12 en 13 de
cember kunt u weer de moole kunstwerken van de kln-

deren bewonderen. De opbrengst (dmv. een donatle)
wordt geschonken aan Unicef. Als je het leuk vindt om
mee te exposeren dan kan je op vrijdag 11 decem
ber een schllderljtje of kerstversiering afgeven In het ate
lier. Agenda's, kalenders en kerstkaarten van Unicef kunt
u In het atelier kopen.
Een gedeelte van het werk van Willy Leijnse Is dIt week
end verplaatst naar de vitrine.
Vanaf 14 dec. t/m 26 maart gaan wlj van onze vrlje
weekenden genieten en zljn wlj In het weekend gesloten.
BIj aanwezigheid In het atelier (ma t/m vrijdag) bent u al-
tljd van harte welkom!

Kerkklokken beieren wereldwijd voor het klimaat
Zondag 13 december 15.00 uur

Met klokgelul op de zondag voor de besllssende laatste
week van de kllmaattop te Kopenhagen voeren kerken
actle voor een rechtvaardig en effectlef mondlaal kll-
maatakkoord.



CONCERT in BROEKER KERK
Op zondagmiddag 13 december om 15.00 uurtreedt
het Lassus Consort uit Amsterdam op in de Protestantse
Kerk in Broek in Waterland.

Dit nu twee jaar jonge vocaal ensemble bestaande uit
10 gevorderde amateurzangers zingt prachtige advents-
muziek van William Byrd tot Job. Seb. Bach met een 'O
Magnum Mysterium', gecomponeerd door de dirigent,
Aijan van Dijk.
Info over het ensemble: wvw.lassusconsort.nl

De entree bedraagt 10 euro.

SAMEN ZINGEN ROND DE KERST

Woensdag 16 december, 20.00 uur in de Broeker Kerk
Broek zingt Kerst! Een Engelse traditie?

Maar ook in Broek In Waterland!

We zijn vroeg dit jaar. Op 16 december kunt u naar har-
telust de kersttijd inzingeni U kunt er weer bi]zijn om in
de traditie van Broek samen te zingenl Ditjaar ligt het
accent op het zelf zingen. Oude en bekende liederen
worden aangevuld met nostalgie-blokjes. U wordt onder-
steund door 4 koren, piano en orgel. De koren zingen ie-
der twee liederen uit hun kerstrepertoire en een lied sa-
m^ Uzult zeker in opperbeste kerststemming komen.
Dt 3rk is feestelijk versierd en na afloop zien en spre-
ken we elkaar onder het genot van chocolademelk of
wijn. Koffie en thee zijn er ook. Hoort zegt het voort... en
neem uw gasten mee voor een dik uur zingen en kerst-
muziek.

KERSTVERKOOP IN ZUIDERWOUDE
Op zaterdag 19 december 2009 organiseert de Her-
vormde Vrouwenvereniging een gezellige kerstverkoop
in het winkeltje van Tante Jans, Aandammergouw 1,
Zuidenwoude. Er zijn allerlei leuke en lekkere dingen te
koop, o.a. kerststukjes, kadootjes, kaarten en eigenge-
bakken en gekookte lekkernijen. Voor de gezelltgheid
schenken we chocolademelk en gluhweln.
U bent van harte welkom van 10.00 tot 15.30 uur.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN

IN BROEK IN WATERLAND

Zaterdag 19 december om 18.30 uur in
de Broeker Kerk

Op zaterdag 19 december a.s. om 18.30 uur vieren wij
samen met de kinderen van Broek in Waterland en om-

geving het kerstfeest. De deuren van de kerk staan open
voor alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzor-
gers, familieleden en iedereen die het leuk vindt om hier-
bij aanwezig te zijn.
De kinderen van de kindernevendienst en de tienergroep
van de kerk zullen, samen een kerstspel opvoeren waar-
in het kerstverhaal wordt verteld met als titel "God's

Herbergier". Natuurlijk zullen er veel liedjes worden ge-
zongen en er zal een mool kerstverhaal worden verteld.
Het is al jaren een feestelijke viering waar veel kinderen
bij aanwezig zijn. Wij nodigen iedereen hierbij van harte
uit om dit kerstfeest voor de kinderen samen met ons te

vieren. Na afloop krijgen alle kinderen een kleurplaat
mee naar huis.

Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de
kosten van deze viering.

KERSTCONCERT BROEKER KOOR

Koorzang bij kaarslicht
Op 20 december gaan in de sfeervolle Broeker kerk de
kaarsen weer aan voor het kerstconcert van het Ge-
mengd Koor Broek in Waterland.
Het koor, onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo,
neemt u mee op een muzikale kerstreis dwars door Eu-
ropa. Op het programme staan oude en nieuwe muziek,
vertrouwde melodieen en ook onbekende muziek. Tradi-

tionele volksliederen soms, waarvan de herkomst niet al-
tijd bekend Is, maar ook werken van bekende componis-
ten als Beethoven, Handel en Sibelius. Corrien van Dam
begeleidt het koor op de piano.
Dirigent Lorenzo Papolo geeft - behalve aan het Broeker
koor - ook leiding aan de enige brassband die onze regio
kent: brassband 'Eensgezindheid' uit Wormer. Dat bete-
kent dat u ook kunt luisteren naar een gevarieerd kerst-
programme van dit koperorkest.
Zondagmiddag 20 december om 15.30 uur in de kerk
van Broek in Waterland.

De kerk gaat open om 15.00 uur, kaarten zijn voor aan-
vang van het concert in de kerk verkrijgbaar.
Toegangprijs: € 10,- (donateurs en CJP € 7,50; kinderen
tot 6 jaar gratis, 6 t/m 12 jaar €5,-).

KERSTVIERING OUDEREN SOOS

Van harte nodigen wij leden en niet leden uit om aanwe
zig te zijn op onze Kerstviering op 22 december.
Een jaarlijks terugkerend top evenement voor alle Senio-
ren uit Broek, Zuiden/voude en Uitdam welk U beslist niet
missen mag.
Lokaliteit: Van der Valk Hotel Volendam te Katwoude

Aanvang: 10.00 uur. Vertrek: Arriva bus vanaf parkeer-
terrein Nieuwiand om 9.30 uur.

Programma: Broekerhavenkoor en enkele eigen krach-
ten optredens. Koffie met gebak, 3 keer een drankje, 2
keer een hapje en een uitgebreid 3 gangen diner.
Naar huis: ca. half vier. Uit en thuis geheel verzorgt.
Kosten : Leden betalen € 32,00 , niet leden € 47,00
Opgave voor vrijdag 18 december a.s. bij Tonnie Spaan
4033287 of Jan Nierop 4031406

Open huis & atelier met wijnproeverij bij Renssen Art
Zondag 20 december tussen 12h30 en 17h30 bent u
van harte welkom om het oeuvreboek, Renssen, La joie
de peindre 1984-2009, de litho van de Special Edition en
de schilderijen van Renssen te komen bekijken. Renssen
Art, Roomeinde 10 te Broek. 020-4218359
www.renssen-art.com

SCHOENMAATJES
De jaatiijkse schoenendoosactie voor Edukans is weer
goed verlopen. Op zaterdag 21 november zijn 38 mooi
versierde schoenendozen naar het verdeelpunt in Heer-
hugowaard gebracht.
De dozen waren gevuld met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen en gaan naar ontwikkelingslanden, vluchte-
lingenkampen, straatkinderen en heel arme kinderen die
anders nooit een cadeau zouden krijgen.
Dit jaar gaan de dozen naar Ethiopie, India, Kenia, Ma
lawi, Oeganda en Peru.
Iedereen die meegewerkt heeft aan deze actie wordt
heel hartelijk bedanktl



Workshop "kerstboom" voor buiten.
Sommigen hebben hem vast zien staan, mijn alternatie-
ve kerstboom op het erf. Nu kwam de vraag kunnen we
die ook maken? Dus ja, een extra workshop, van wilgen-
takken, knopen, viechten we een "kerstboom".
De hoogte kan je zelf bepalen. Ik heb er een lichtjes mat
overheen. een slinger kan ook.
Op woensdagavond 16december, aanvang 19.30.
Kosten € 20,- zonder verlichting.
Trek extra kleding aan, we maken hem namelijk in de
dars. Als je een zaag hebt of grote takkenschaar wil je
die dan mee brengen? Hartelijke groet Alie Suis

Tel 0299-651527

Opbrengst collecte Multiple Scterose
Het MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 222,06 in
Broek in Wateriand opgehaald.
Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen doen
en regelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS).
Maar ook voor de mensen in hun naaste omgeving. Met
uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toe-
komst. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclero
se hebben met coaching, voorlichting en financiering van
w^nschappelijk onderzoek.
W yedanken de gevers maar uiteraard ook de collec-
tanten die door weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u
de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken
op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen
als collectant? Neem contact op met Patricia Nicol, tel.
020 4033254 of via www.msfonds.nl

NIeuwe voorzitter DORPSRAAD gezocht!
Dorpsraad Broek wil graag in contact komen met een
nieuwe voorzitter! Ben jijzeer geinteresseerd in de ont-
wikkeling van Broek? Wil je graag in gesprek met politiek
en gemeente hoe deze ontwikkeling vorm kan krijgen?
En wil jij hier een sturende rol in spelen? Kom ons dan
versterken in de Dorpsraad! Neem contact op via
bestuur@dorpsraadbroekinwaterland.nl of bel Bas
Nieboer op 0625095320. De huidige voorzitter treedt te-
rug maar blijft wel actief in het bestuur, dus een goede
ov Iracht en ondersteuning is gegarandeerd!

Customize your shoes
Zoek je een orgineel cadeau? Laat gympen pimpenl!
Ik zet alles op je gymp. Teksten, je favorlete cartoonheld,
of je eigen ontwerp. Geen idee? Ik heb genoeg voor-
beelden. Bel 06 23576516 of 4031747 KAJ BRENS

LOKALE TELEVISIE

Op kanaal SI 2+ (240 MHz) van Ziggo in de gemeente
Wateriand kunt u dagelijks op TV de kabelkrant en TV-
uitzending-en bekijken met het laatste nieuws uit de ge
meente Wateriand. Ook kunt u uw felicitaties en kabel-

tjes (te koop etc.) gratis bij ons opgeven via
info@omroepwaterland.nl. De (sport)verenigingen kun
nen kosteloos informatie inleveren waarna wij tot plaat-
slng zullen overgaan. Omroep Wateriand zendt uit in de
gemeente WATERIAND: Monnickendam, Marken,
Broek In Wateriand, lipendam, Katwoude en Zuiderwou-
de. Omroep Wateriand (www.omroepwaterland.nl)

KERSTNACHTDIENST

met de traditionele kerstliederen, met orgelspel van Martin
Sikkema, met de Fanfare-Zuiderwoude olv Thomas
Geerts en een kerstnachtpreek van ds. Henk Ekker.

Donderdag 24 december op 10 uur's avonds
in de Broekerkerk

Kerstfeest In de kerk met Kindernevendienst

Met na afloop gezellig koffiedhnken.
Eerste Kerstdag 10 uur in de Broekerkerk

IJSCLUB

Na 12 winters van gekwakkel bleek het vorig jaar toch nog te
kunnen. Op 29 en 30 december bonden eerst de avonturiers
de schaatsen weer eens onder voor een tochtje op natuurijs,
de dagen ema snel gevolgd door vele andere liefhebbers. Het
leek van korte duur, want op zondag 4 januari dooide het met
regen en wind. Koning Winter herpakte zich echter en er volg-
de nog een mooie en voor een ijsclub drukke schaatsweek.
LIcht op het Havenrak, koek-en-zopie, Kleine Waterland-
Gosttocht, vionders onder de bruggen; activiteiten waarbij wij
als ijsclub gelukkig nog altijd konden rekenen op de steun van
een aanzienlijk aantal onmisbare vrijwilligers, die soms zelfs
spontaan hun diensten aanboden. Het was kortom een plaatje.
Maar moeten wij nu weer 12 jaar wachten, of 16, of 8, of kun
nen wij reeds deze winter een passend vervolg geven aan die
van vorig jaar. Er is geen zinnig woord over te zeggen. Daar-
om wil de ijsclub In ieder geval alert blijven en rekening hou-
den met alle eventuallteiten.

Drie oproepen derhalve.
Wlllen alle eigenaren van boten, die langs het Havenrak
liggen, deze voor de winter verwijderen en/of uit het water
halen. Het is niet alleen veel beter voor uw boot en motor,
maar het is bovenal minder gevaarlijk bij ijsplezier. Afgelopen
winter bleek het ijs tussen die boten overal af te breken, omdat
het niet 6en geheel kon vormen, waardoor het Havenrak(ijs)
langs het hele Havenrak(wal) niet of nauwelijks betreden kon
worden.

ledereen, die de Ijsclub wil steunen door lid/donateur te blij
ven of te worden, en wij kunnen ons vooretellen dat sommigen
van u zich daartoe na de voorbije winter moreel verpllcht voe-
len, verzoeken wij om € 5,- (vijfeuro slechts) over te maken
naar rekeningnummer 2522839 t.n.v. IJsclub Broek In Wa
teriand. Meerpersoonshuishoudens inclusief minderjarige kin-
deren € 10,—. U ontvangt dan een kaartje thuis.
Ten slotte zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als u
het risico wilt vermljden daarvoor op de man/vrouw af te wor
den gevraagd of indien u niet onwelwillend bent, maar vreest
welllcht door onbekendheld niet bij ons in beeld te zijn, kunt u
zich ook geheel eigener beweging aanmelden bij Jaap Blak-
born, 4033175.

Wij ontvangen u met open armen.

S.R.V. DE DRAAI

De senioren stichting De Draai organlseert in:
Het Broeker Huis boven de bibliotheek.
EIke maandag koersbal van 9.30 -11.30 uur.
EIke maandag biljarten voor dames van 9.30-11.30 uur
EIke vrijdag biljarten heren van 13.30 -16.00 uur
EIke vrijdag van 13.30 -16.00 uur een afwisselend pro-
gramma te vinden in de agenda van de Broeker Ge-
meenschap.
Broeker kerk in de Kosterij:
EIke woensdag van 14.30 -16.00 uur Zingen o.l.v. Ans
sluiters.

EIke vrijdag Meer bewegen voor ouderen o.l.v. Jannie de
Klerk van 10.00 -10.45 uur.



AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE PROTESTANTSE

GEMEENTE BROEK IN WATERLAND
We kunnen tenjgkijken op een goed seizoen 2009 voor de
Broeker Kerk. Er is ook dit jaar wear vee! bereikt door de grote
groep vrijwitligei^die hun bijdrage levert aan het onderhoud en
behoud van de kerk in Broek in Wateriand. Geweldig dat er
toch elk jaar wear een beroep op uw medewerking kan worden
gedaan. Onze dank hiervoor Is groot en wlj widen de resultaten
van deze gezamenlijke inspanningen graag met Julliedelen;
Qpbrenasten 2009: Rommelmarkt € 8.024,54; Oudholland-
sche markt € 5.342,10; Kerk open € 7.485,78; Totaal
€20.885,92. Een geweldig resuKaat!!!!
Er zijn natuurlijk wear plannen voor een medewerkersavond in
2010. Zoals het er nu uitziet, zai deze plaatsvinden in oktober
2010. Nadere mededelingen hierover volgen op tijd, zodat u
een reservering kunt maken in uw agenda.
Wlj wensen u alien een gezelllg winterseizoen toe.

Actie Kerkbalans 2010

In onze cultuur Is "economische groel" een toverwoord. Als
christenen geloven we dat geld niet heilig mag zijn. Toch ont-
komen wij er niet aan om te werken aan een groei van onze
inkomsten. Wlj, de protestantse gemeente van Broek in Water-
land, geloven dat we met groei van onze kerk van waarde
kunnen zijn voor de mensen in ons dorp. Onze kerk speelt een
grote rol in het leven van onze gemeenteleden en dorpsgeno-
ter*^l honderden jaren is In onze kerkgebeden, geloofd, ge-
zonyen en geleerd. En gedoopt, getrouwd, begraven, her-
dacht. Want daarvoor is de kerk. De kerk is van onschatbare
waarde, heel ons leven, op zondag, doordeweeks op gedenk-
waardige momenten. Gisteren, vandaag en morgen.
Juist in een tijd waarin het leven sneller gaat en verhoudlngen
verharden, is het waardevol dat er aandacht Is voor elkaar en
dat we een oase van rust en bezinning kunnen bleden. Omdat
we daar zuinig op moeten zijn, houden we de Actie Kerkba
lans.

De actie Kerkbalans Is nodig voor onze gemeente. De kerk
krijgt namelljk geen subsidle van de overheid. Samen moeten
we de gemeente in stand houden. Uw gift hebben we dan ook
hard nodig voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor
mensen In nood maar ook bij vreugdevolle momenten in het
leven. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhouden
van onze kerk en pastorie, voor feestelijke vieringen en toerus-
ting.
Kerkbalans, daar geef je voor!
In de periode van 17 tot 30 januari 2010 worden alle gemeen-
tel'^^n weer persoonlijk benaderd voor een vrijwillige bijdrage
voor 2010. Ook deze keer Is het motto"De kerk is van blijven-
de waarde". Onze kerk t>estaat al ruim 400 jaar. Een waarde-
volle plaats...
Zoals u wellicht hebt gelezen bestaat ook de mogelijkheld om
gebruik te maken van een notarifele schenklng. Dit kan een fls-
caal voordeel geven. Als u hier meer over wiltweten, neem
dan contact op met de heer Kees Jesse op telefoonnummer
020-403 1470

Ook als u geen lid bent van onze kerkelijke gemeente Is uw
giftvan harte welkom op girorekening 658086.

KWIJTGERAAKT
Op vrijdag 20 november ben ik op de West Weer §§n kruk
kwijtgeraakt bIj het inladen van de auto. Wie heeft deze kruk in
veiligheid gesteld? Graag terugbezorgen bij Lars Drijver, West
Weer 25, tel. 4031359.

BOEKEN

Uw boekenkast veel te vol?
U kunt ten alien tijde uw boeken (geen studleboeken) kwijt op
Laan 4. Ten bate van het restauratie- en onderhoudsfonds van
de Broeker kerk worden ze in de kerk verkocht Info: 403 1494.

PASTA RESTAURANT

Begin november opende Simon Brester op de lokatie van Caf6
Broeck aan de laan 46 Pastarestaurant 'Pantalone'.
Gedurende de wintermaanden kookt hijdrie keer In de week,
op vrijdag, zaterdag en zondag, een eenvoudige, doch voed-
zame maaltijd voor groot en klein. De kaart bestaat uit wisse-
lende voorgerechtjes, louter pasta als hoofdgerecht, kaas,
toetjes en vrolijke wijnen. Pantalone is geopend vanaf 17.30,
de keuken sluit om 21.00, of zoveel eerder of later als het uit-
komt. Nota bene dat er ongeveer 30 plaatsen zijn, reserveren
kan liefstvia sms op 0653188490. (of wandel gewoon binnen)
en betalen kan alleen contant. Tijdens de kerstdagen, op vrij
dag 1 en zaterdag 2 januari is Pantalone gesloten.

Wees van harte welkomi

FANFARECORPS ZUIOERWOUDE
Weens concert 16&17jan2010

Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v Thomas Geerts begint hetju-
bileumjaar met een weensconcert. Het orkest bestaat 90 jaar.
Reden genoeg voor een concert. Het hele jaar door worden er
activiteiten georganlseerd met als hoogte punt het jubileum-
concert op 20 nov 2010 In de Broekerkerk.
Het jubileumjaar gaat van start met een Weens concert. Dit
vind plaats op zaterdag 16 januari 2010 (aanvang 20.00 uur)
en zondag 17Januair2010 (aanvang 14.00 uur) in het
dorpshuis te Zuiderwoude. U zult zlch helemaal in Weense
sferen bevinden. Vele bekende melodleSn zullen worden ge-
speeld. De Weense wals mag natuurlijk niet ontbreken. Op
een bekende wals zaI een danspaar een demo geven. Dat be-
tekent dus de voetjes van de vioer. U wordt dan ook uitgeno-
digd om te dansen tijdens dit concert.
Het danspaar zai tevens een demo geven van andere dansen
uit de balroom.

Dat fanfarecorps Zuiderwoude veelzljdig Is bewijst dit concert
maar weer. Dit mag u dan ook beslist niet missen.
Kaarten (€ 6,- p.p.inci 66n drankje en hapjes) zijn verkrijg-
baar bij de leden van de fanfare of via willem.knip@Quicknet.nl
LET OP I Er zijn beperkt aantal kaarten beschikbaar.

ZORG ROND ZORG
ZorarondZoro.nl een nieuwe unleke opiossing voor PGB-
clienten en zelfetandlge zorgverleners in de thulszorg.

Thulszorgorganisatie PartlCura Zorgbemlddeling lanceert
maandag 7 december 2009 een nieuwe website:
www.ZorgrondZorg.nl. CliSnten met een Persoons Gebonden
Budget (PGB) voor thuiszorg en zelfstandige zorgverleners
vinden elkaar op deze unleke website. De PGB-cli6nt gaat zelf
op zoek naar een geschikte zorgverlener. Verder kunnen de
clienten de zorgverlener hun PGB-en zorgadmlnistratle op
een simpele en efficiente manler, online bijhouden.
Voor meer informatie over ZorgrondZorg.nl kunnen PGB-
clienten of de zelfstandige zorgverleners contact opnemen met
PartlCura Zorgbemlddeling tel; (0299) 39 40 31 (tijdens kan-
tooruren) of met tel; (0900) 55 55 222 (€ 0,10 p.m.)

S.R.V. DE DRAAI
De senioren stichting De Draai organiseert in:
Het Broeker Huls boven de bibliotheek.
EIke maandag koersbal van 9.30 -11.30 uur.
EIke maandag biljarten voor dames van 9.30-11.30 uur
EIke vrijdag biljarten heren van 13.30 -16.00 uur
EIkevrijdag van 13.30 -16.00 uur een afwisselend programma
te vinden in de agenda van de Broeker Gemeenschap.
Broeker kerk Inde Kosterij:
EIke woensdag van 14.30 -16.00 uur Zingen o.l.v. Ans slui-
ters.

EIke vrijdag Meer bewegen voor ouderen o.l.v. Jannie de Klerk
van 10.00-10.45 uur.


