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AGENDA
Isep OUD PAPIER Soos: Noordzljde
Isep Rechtsadvlesburo
2sep Volleybatgroep gaat weer een balle^e slaan
4sep Catharina Stichting Koffieconcert: Otto Dethmers
4sep Catharina Stichting Expositei Carollen Broersen
5-10sep Coilecte kankerbestrijding
5sep Dorpsraadvergadering in Het Breaker Huis 20.00 uur
7sep Sparta Gym start seizoen

f^sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
i1-17sep Coilecte Prinses Beatrix Ponds
11sep Catharina Stichting; Koffieconcert Harma Beenes
13sep Wijksteunpunt Infbrmatieavond
148ep Passage Gezondheid uitde natuur
15sep OUD PAPIER Soos: Noordzljde
16sep SRV De Draai: Sjoelen
19-24sep Coilecte Nierstichting Nederiand
20sep SMD Samen een dag doorbrengen
22sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
228ep Samen eten in Het Broeker Huis
23sep Openirig Wijksteunpunt, De Draai 33
248epOUD PAPIER Havenrakkers
26sep-1okt Coilecte Ponds VerstandelljkGehandicapten
29sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
30sep SRV De Draai: Kienen
2okt Catharina Stk^hting; KoffieconcertMarkermannenkoor

3 - 8okt Coilecte Dierenbescherming
6okt OUD PAPIERSoos: Zuidzijde
6okt Rechtsadvlesburo

^okt IJsclub jaaryergadering in Net Broeker Huis, 20.00uur
12okt Passage Geloof Inde krijgsmacht?

NEELTJE PATER

De SticfttingTheatergezeischap Neel^ Pater is voor haar
komende productfe, het eerste weekeind van juni 2012
(met een mogelijke uitloop van een week) op zoek naar onge-
veer 10 enthousiaste Broekers tussen de 18 en 25 jaar
voor een rol(le^e) in het nieuwe stuk van de hand van Henk
John. Graag contact opnemen met hmlohn@Dlanetnl.

VERLOREN
In de kermisweek verloren een zilyeren ketting tussen einde
Woudweeren en de kerk. Tel. 403 1785.

USCLUB

Op 10 oktober jaaryergadering IjsclubBroek inWaterland
In het Broekerhuis aanvang om 20.00 uur.

VOLt.EYBALGROEP
Start seizoen vrfjdag 2 September

De Volleybatgroepis op zoek naar nieuwe spelers. We spe-
len gemengd, zowel in leeftijd als gesiacht als niveau. Melsjes
en jongens, mannen en vrouwen van 15 - ± 75 jaar kom eens
de sfeer proeven op vrijdag van 20.00 - 21.30 uur in de Gym*
zaal van de Havenrakkers aan het Nieuwiand. Erwordt heel
watafgelachen Info: Atsle Drijver, 4031201 ofatsledrli-

NIEUW SEIZOEN CAPELLA BROECK
Kamerkoor Cappella Broeck o.l.v. Arjan van Dijkbegint weer
aan een nieuw koorseizoen. Een repertoire met nieuwe lie-
deren biedt nieuwe kansen nieuwe leden? Versterking bij
de vier stemsoorten, vooral bijde tenoren, is welkom. Kom ge-
rust vrijblljvendeen keerQe kijken/iuisteren. De repetities zijn
99n Xper 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur in de Broe
ker kerk. De eerstvolgende repetitie is op dinsdag 30 augus-
tus. Zie voor meer info onze website: www.caopella-
broeck.maaix.net/Dublic/.

MS PONDS ZOEKT 5 VRMWILLIGERS
"Er zijn 5 collectanten, maar dat is niet genoeg om bij iedere
voordeur aan te bellen. Eigenlijkzijn 10 collectanten nodig",
zegt Patricia Nicol, coordinator van de piaatselijke coilecte.
Multiple Sclerose (MS) is een chronlsche ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel en geen spierziekte zoals veei mensen
denken. Men weet nog niet hoe Multiple Sclerose ontstaat, er
is nog geen genezing mogelijk. Er is nog heel veel onderzoek
en dus geld nodig. De MS coliecte is van 21 t/m 26 november.
Je kunt zelf bepalen op weike avond je collecteert en kunt
aangeven waar je het liefst Wilt collecteren. Meld je aan bij Pa
tricia Nicol: Datricianicoll8@amail.CQm of vtfww.mscollecte.nl

ANTWOORDENVOETPUZZELTOCHT
Rectificatie: Stoeperi, DOrpsstraat 16 moet 12 zijn,

Cureim meditatle en eiiergle(iiianagefflent)
HalfSeptember gaat de cursus weer van start
De vervolggroep (donderd^gavond)zitvol^ maar bij de begin
ners is nog plaats. Last van stress? Drukte in je hpofd? Kosten
de dingen die je doetje tO veel energie? Dan is deze cursus
rnlsschienietsvoorjou. ^
De nadruk in de cursus ligtop (eniergetische) oef^ingen: je
leert aarden, je leert om het zwaartepiint Inje llchaam naar
beneden te forengen: vanuit het hoofd naar je buik.
Goed geaard en "met je hoofd in je buik"ben jemeer in ba-
ians. Verder we doen (o.a.) ademhalings-, schouder en nekoe-
feningen en zeHmassage. Daamaast Mjgje vefsChillende
meditatietechnieken aangereikt zodatje kuntkiezen wat bij je
past Je kunt een plezierige en ontspannen avortd tegempet
zien. De beginnerscursus is op maandagavond (19.45U-
21.15U). Het gaat om tien lessen. Proefles (onder voorbehoud)
op 5 September. Meer weten?: www.meditatiewateriand.nl
Email: lteskeiitta@medltatiewatreland.nl ^
Of bel even: Lieske Ma 020-4031723

GEVONDEN
een rode en een zwarte jas. Galggouw 16 Tel. 4031524

PASSAGE
Gezondheid uit de natuur

14 September 20.00 uur In de voonmal^e Kosterij
Kruidenvrouw mevr. T. van Diepen tiespreekt met ons de
Herontdekking van de door onze voorouders gebruikte
middelen.





Wijksteunpunt Broek in Waterland

adres: De Draai 33

Informatiebijeenkomst
dinsdag 13 September,

aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

De inrichting van het nieuwe Wijksteunpunt is nagenoeg klaar. Enkele activiteiten

^jn reeds gestart. Vooruitiopend op de feestelijke opening (23 September, tezamen
met de BroekerHaven) vindt een informatie-avond voor belangstelienden plants.

Tijdens deze avond kunt u eerst vrij rondkijken in het Wijksteunpunt met de gezel-
lige biijartruimte, vroiijke activiteitenruimte, kantoor/spreekkamer en keukentje.
Deze ruimtes kunnen apart en in combinatie worden gehuurd tegen een laag tarief en

worden gebruikt voor alierlei activiteiten en bijeenkomsten.

Onder het genot van kopje koffie/thee wordt om19.30 uur eenpresentatie gzqzwzxw

- opzet en activiteiten van het Wijksteunpunt

- mogelijkheden voor instellingen, verenigingen, clubs,groepen en een ieder die
van het centrum gebruik willen maken

- de activiteiten van reeds deelnemende instellingen en verenigingen

Op de achterzijde van deze flyer vindt u een kort overzicht van de reeds deelne
mende partijen en hun activiteiten. In dit overzicht zijn vooral de organisaties
opgenomen die zich op senioren richten. Het Wijksteunpunt is echter voor

alle bewoners van Broek in Waterland.
Dus ook andere leeftijdsgroepen en ook individuele personen kunnen van het
Wijksteunpunt gebruik maken!

Wilt u eerder informatie verkrijgen dan kunt u terecht bij het stichtingsbestuur
Atsie Drijver (voorzitter), tel. 403 1201, atsiedrijver@zonnet.nl;
Bert Hoffmann (secretaris/penningmeester), tel 0627004762,

hhoffmann@hetnet.nl;

of bij de beheerder Jan de Klerk, tel 0646579615, janwdeklerk@kpnhetnet.nl.



VOOR 55 PLUS

STTCHTTNG RECREATIE VERENieiNS DE DRAAI

houdt de ouderen actief met biljarten, koersballen, sjoelen, kienen, enz,

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

vrijdagmorgen.

ZANGKOORTJE Broekerhaven.

Woensdagmiddag.

SnCHTINS DIENSTVERLENINS OUDEREN Broek in Waterland

laat u weten wat zlj zoal voor u kan betekenen.

DE GEMEENTE WATERLAND vertelt u over het WMO loket

sSfaW
ZAANSTREEK • WATER I. AND

BREN6 GEZELLIG 5AMEN DE DAG DOOR

Vanaf 20 September start Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (5MD
Zoanstreek/Waterland) op dinsdag een inloopdagactiviteit met lunch.

Regionale StichtingWonenPlus
Noord-Hollaiid Midden

WonenPlus helpt ouderen, gehandiccpten en chronisch zieken met praktische
hulp en dienstverlening waardoor zij longer zelfstandig kunnen blijven wonen.

SMD EN WONENPLUS

WIJ zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om te assisteren

bij diverse werkzaomheden.

VOOR 55 MIN

kunnen we helccs niets invullen.

We nodigen u uit met ideeen en initiatieven te komen.

U kunt ook els individuele bewoner ruimtes huren.


