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AGENDA

27oktKerkplein: Een rechtvaardige coriog
28/29okt Griepprlkken bij S. Tedjoe, DeVennen la
28okt SRV De Draal; Klenen
29okt ODD PAPIER Havenrakkers
30okt Catharlna Stichting Koffieconcert
30okt MetBreaker Huls Nleuwkomersborrel
31oktt/m5nov Collecte Diabetes Fends
>^v Opstandingskerk M'dam: Vreuwenkeffieechtend

Miov Kerkplein Rembrandt en de bijbei, ds.W. Franclssen
2nev Kerkplein: Hebzucht deer Reel Jansen
3nev OUD PAPIER Sees: Zuldzijde
3nev DRAAI 33 SpreekuurWenenPlus 10.00-11.30 uur
3nev Waterlandse Dag van de Ouderen
3nev Rechtsadvlesbure

.%nev Waterlandse Kunstreisgreep bezeekt Grenlngen
4nev SRV De Draal: Klaverjassen en Rummicub
5nev Breaker KerkVil Kamererkest cencerteert
6nev Breaker Kerk een Bachcantate tijdens de kerkdienst
6nev CatharlnaStichting Keffiecencert Trajecti Voces
6nev Hat Breeker Huls: geen zendagmlddagborrel
7nev Derpsraadvergadering In Met Breeker Huls 20.00 uur

7t/m12nev Collecte Alzheimer Nederland
8nev Weeshuls M'dam presentatie Waterland In Beeld 2010
9nev Passage Relzen per trekschult
9nev Kerkplein: Vraatzucht deer HankBak

lOnev OUD PAPIER Sees: Neerdzljde
lOnev DRAAI 33 spreekuurWMO-leket 10.00-11.30 uur

^^^nev SRV De Draal: Samen keersballen
ilnev SInt Maarten
14t/m19nev Collecte NSGK veer het gehandlcapte kind
14nev Breeker Kerk Vrede in de wereld deer
15nev BlblletheekWaterland Greetste leeskring
16nev Kerkplein: Werken aan vrede deerPaul Ekker
17nev OUD PAPIER Sees: Zuldzijde
17nev DRAAI 33 SpreekuurWenenPlus 10.00-11.30 uur
18nev SRV De Draal: Sjeelen
19nev SInterklaaslntecht
19nev Breekpep 20jaarFeestavend veeralte Breakers
20nev BBC Bridgedrive tg.v. 65 jarig bestaan
21t/m 26nev Collecte Natienaal MS Fends
23nev Kerkplein: Lust deer Lisette 'tHeeft
24nev OUD PAPIER Sees: Neerdzljde
24nev DRAAI 33spreekuur WMO-leket 10.00-11.30 uur
24nev Samen eten In Het Breeker Huls
25nev SRV De Draal: Klenen
25nev KerkZuiderweude Catharlna-avend met Neetweer
27nev Het Breeker Huls; SInterklaasfeest
26nev OUD PAPIER Havenrakkers

1dec OUD PAPIER Sees: Zuldzijde
Idee DRAAI 33 SpreekuurWenenPlus 10.00-11.30 uur
Idee Rechtsadvlesbure
8dec WenenPlus Warme maaltijd In DRAAI 33

OUD PAPIER Havenrakkers

Op29oktober werdt er wear OUD PAPIER epgehaald deer
e.b.s. De Havenrakkers. We beglnnen em 9.00 uur.Wilt u het
papier in dees, (plastlc)zak ofgeed gebenden, niet in heuten
kratjes, tijdig bulten zetten ep de plaats waaru hethulsvull eek
neerzet. Bij veerbaatdankl!

DONATIEKAARTEN

Slechts 66n keer per jaar vraagt De BreekerGemeenschap
een bljdrage veerhetkunnen blljven erganiseren van de vel-
gende activitelten:
• Kerstbeemverbranding • Keninglnnedag + 5 melem de 5 jaar
• 4 melherdenking • Feestweek • Kermis • Intecht Sinterklaas
• Druk- en bezergkesten van 'De Breeker Gemeenschap'
Veer al daze activitelten hebben wlj uwfinanclfile steun hard
nedlg. Daarem kunt u In de loop vande kemende waken wear
lemandvan een verenlging aan de deur verwachten metde
denatiekaartvan de stichting De BreekerGemeenschap. Wlj
vragen een bljdrage van€ 5.00, meermageek.
Hetbestuurdankt u bij veerbaat veer uwflnancieie bljdrage.

JAARLIJKSE GRIEPPRIKKEN
Vrijdag 28oktobervan 15.00 -17.00 uur en van 18.30 -
20.00 uur. Zaterdag 29 ekteber van 11.00 -13.00 uur bij huis-
artsenpraktijk S.Tedjee, De Vennen 1ate Breek In W'land.

DENKT U ERAAN DATU DE UITNODIGING MEENEEMT

HET BROEKER HUlS
Nieuwkomersborrei

Op zondag 30oktober erganlseert Stichting Het Breeker Huls
een nieuwkemersberrel.
We erganiseren deze berrel veer'nieuwe Breakers' (mensen
die de laatstetweejaar In hetderpzljn kemen wenen) em el-
kaaren het derp beterte leren kennen. Gezelllgheid Ishet be-
langrijkste enderdeel van de bijeenkemst, daamaast hebben
weeen paarderpsgeneten bereld gevenden te verhalen ever
de geschiedenis en teekemst van ens prachtlge derp.
We hebbengeprebeerd zeveel megelljk nieuwkemers per-
seenlijk ult te nedigen, maar dat is megelljk bij niet ledereen
gelukt. Bij deze: u bentzeerwelkemi
Aanvang: 15.30 uur. Lekatie: Het Breeker Huls, Leetelnde 16.
Veerdrank en hapjes werdt gezergd. Laatevenweten ef u
komt via info@broekerhuls.n) ef bel met 020-4031314
Vrlendelljke greet namens bestuur en pachters van Het Bree
ker Huls, Linda van Veen, secretarls
PS: werd via Facebeek vrlend van Stichting Het Breeker Huls
en blijf velledig ep de heegte van alleactivitelten en evene-
menten.

PASSAGE

Weensdag 9 novembergaanwede heer Jehn Dehe in de
veermallge Kesterlj em 20.00 uurterug In de tijd:

Relzen per trekschult





ZUIDERWOUDER KERK

Zondag 30 oktober is erweer een koffieconcert, dit keer met
Thomas Pieten Thomas Geerts op de trompet met Peter van
Dijk op het orgel.
Zondag 6 november een koffieconcert met Trajectie Voces
o.i.v. Dirkjan Horringa op hetorgel Wim Dijkstra.
Aanvang 11.30 uur. Vrije toegang metcollecte.

Zuiderwouder kerk open op zaterdag
Vanaf 29 oktober kunt u In november eike zaterdag van
16.00-17.00 uur naar binnen om rustig te zitten, na te denken,
te mediteren, eventueei aanwezige kunst bewonderen, in de
bijbel ofhet liedboek te lezen bij de brandende paaskaars.

VROUWEN KOFFIE OCHTEND
Dinsdag 1 november Spreekster; Olga Berg.
Onderwerp; " Help ik ben zo moe"
Mooie liederen/geloofsopbouw/contact/gezelligheid
9.00 uurontvangst metthee of koffie t/m 11.15 uur,
Kinderoppas aanwezig!! Je bent van harte welkom!!!!!
Opstandingskerk; Graaf Willemlaan 3 ; Monnickendam
Wilt u meer Informatie ; 0625114120,

SWOW viert Dag van de Ouderen
Feestmiddag in de Simonehoeve in Katwoude

De Dag van deOuderen viert de Stichting Samenwerklngs-
verband Welzljn Ouderen Waterland meteen geheel verzorg-
de feestmiddag In de Simonehoeve opdo. 3 november.
Programme:
17^ uurvertrek bus (diverse kemen)
14.15uurrondleldlng en demonstrate kaas en klompen

maken en proeven in winkel
15.00 uur welkomstdrank gevolgd door koffie met cake
15.20 uur optreden van eenWest fries folkloristlsch duo
16.40 uur tijd voor Oudhollands spelletje ofeen babbeltje
17-15 uursoep en broodjesmaaltljd
18.00 uur bus vertrekt terug naar huis
Kosten: FeestmiddagSimonehoeve€ 17,50..
Voor meer informatie en kaartverkoop voor Broeken
Zuiderwoude: Simonet Utrera, tel. 403 1696
Inschrljven tot 29 oktober.
Rolstoelen en rollators geen bezwaar.

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
donderdag 3 novembervan19.30 - 20.30 uur

in de KOSTERiJ, Leeteinde 2,
tel. aanmelden + inl.4031513 en 403 1617

Gratis deskundig advles

'Concert vu kamerorkest in broeker kerk
Zaterdagavond 5 november om 20.15 uur brengt het orkest
O.I.V. Daan Admiraal diverse werken van Fransecomponlsten
ten gehore. NaastTombeau deCouperin van Ravel ende
Symfonle in Cvan Bizet klinkt verder een selectie uit dellede-
renreeks Chants d'Auvergne van Canteloube. Hierin zai het
orkestsopraan sollste Delrdre Angenent begeleiden.
Toegang: Vrljwilllge bijdrage
MeerInformatie over het orkest en de de concerten is ookte
vinden op: httD://www-vu-kamerorkest.nl/

Bachcantate "Nun danket aile Gott"
door Psaiiite uit Edam

Op zondag 6 november wordt in de kerkdienst In de
BroekerKerk de uitvoering gegeven van Nun danket alle
Gottl Psaiiite zingt o.l.v. FransKoning, Decantateiseen
rijke muzikale bewerking voor instrumenten enoverige
stemmen. Met een prachtig duetvoor sopraanen bas, te
zingen door Dorothy Moolenschot en Kees Schllder.
Kortom een opgewekt en meesterlijk stuk!
Deinstrumentale begeleiding is In handen vanGabriel
Jansen, Gerard Leyerzapf, Emmely Slebrecht (strljkers),
Ank de Pater(cello), Anneke Moolenschot en Willy Reg-
ter (blokflult) en Koos Teekens (kistorgel).
Inde dienst is er ook samen zingen, en zljn er gebeden
en een preek van ds. Henk Ekker. Na afloop koffiedrinken
en wereldwinkel. ledereen van harte welkom.
Aanvang 10 uur.

HET BROEKER HUiS
Zondag6 novemberaeen Zondagmiddagborrel
Let op: in november, december enjanuari iser aeenZondag-
mlddagborrel, o.a. vanwege SInterklaas en Nieuwjaarsrecep-
tie.

In februari hopen wij weervan start te gaan mot deze kind- en
oudervriendelijke happening!!!
Zondag 27 november Groot SInterklaasfeest
In samenwerking met Kids Party Planner organiseert Het
Broeker Huis een groot SInterklaasfeestvoorkinderen van
vier tot twaalf jaar!! Nadere informatie volgt spoedig!!!
Zondag8 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie HetBroeker
Huis

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zaI deze keer niet opdeeer-
ste, maar de tweede zondag van2012 georganiseerd worden.
ledere Broeker is van harte welkom!!

DE WITTE RODS

Ter gelegenheid van de uitreiking van 'De Witte Roos' op
1oktober jl., ontving ik van veel dorpsgenoten persoonlljke
en schriftelijke felicitaties, bloemen en andere attenties.
Daarvoor wil ik u graag hartelijk bedanken. Door uw welge-
meeride belangstelling staat deze bijzondere dag onuitwisbaar
in mljn geheugen gegrift. Henk John, Broek in Waterland.

ALZHEIMER COLLECTE

Wie wil er in de week van 7 tot 12 November 2011, collecteren
voorde Alzheimer. Ik ben nogop zoek naar enkele collectan-
ten voor verschillende straten. Heeft U interesse dan kunt U
contact opnemen met Nel AJ'ends. Telefoonnr:020 403 3096.

YOGA AVENTURUN
voorpubers enjongeren

Ben je nieuwsglerig? Lijkt het je fijn meer te leren over jezelf
en de wereld om je heen? Hebje behoefteaan een moment
van rust in je drukke week, een betereconcentratle?
Probeer dan eens Yoga, de proefles is gratis.
Yoga bestaat alduizenden jaren en helpt je om lijf en geest
soepel te houden. Door inspanning af te wisselen met ont-
spannlng en je daarvan bewust te worden. In yoga-houdingen
en meditatie, metademhalingstechnieken en de filosofie van
Yoga.
Lijkt hetjewat? Mail ofbel voor meer informatie. De lessen
starten opvrijdag 4 novemberin de voormalige Kosterij
(Leeteinde)
Vrijdag 16:00-17:15 uur en 17:30 -18:45 uur
Kosten € 85,00 voor 10 lessen

Meer informatie: Hester Nwosu (06) 10359759 of hes-
t6r@kindervoaa-aventuriin.nl.

IJSCLUB

Willen alle eigenaren van alle boten, die langs het Havenrak
en in het Dee liggen, deze voor 1 december verwljderen
en/of uit het water halen. Het is niet alleen veel beter voor uw
boot en (buitenboord)motor, maar het is bovenal minder ge-
vaarlijk bij ijsplezier. Polyesters worden doorgaans enigszins
bros bij lage temperaturen en dan kan er met de achterkant
van een schaatsgemakkelijk een gat in uw boot worden g^
trapt. Uw motor is kwetsbaar als bij ijs iedereen daarmet zijn
handen aan kan komen. De stroken ijs tussen eventuele boten
zljn maar aan66n kant verbonden met de restvan de ijsvloer
en liggen aan drie zijden snel los. Dat maakt hetterplekke
gevaariijk en daarmee hetijs van hetHavenrak minder toe-
gankelijk bij schaateomstandigheden. Het Dee isde aorta van
het Broeker schaatstoerisme. Meer boten en overhangende
bomen en struiken betekenen minder en slechter ijs. Help ons
een handjeen verwijder uw boot. Bestuur IJsclub.

Overblijfkrachten gezocht!!!!!!!!
Wij zoeken mensen voor deTSO. Wie wil erop maandag,
dinsdag en / pfdonderdag onsteam komen versterken? U
krijgt hier een vergoeding voor!
Voor eventuele vragen kunt u contactopnemenmetAstrid
Sterk. n?n- 4nai847 of a.sterk@obsdehavenrakkers.nl.




