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AGENDA

n13okt Collecte brandwondenstichting
tokt SRV De Draai: Sjoelen
loktCatharinastichting: MusicaLirica: Het huls van Duarte
)okt Vrouwen van Nu Creatleve avond
'okt Huisarts Tedjoe: Griepprlkken
lokt CUD PAPIER Soos: Zuidzijde
tokt DRAAI 33: Koffiochtend met demonstratle manlcuren

De Draai: Kienen

)0Kt Zuidenwoude; een nachtconcert
)oktCatharina Stichting: Pelgrimage in eigen land
!oktSportspektakel:Straatvoetbal in"tSpil te M'dam
Jokt Sportspektakel: Straatvoetbal in't Spil te M'dam
J/24+28okt Musical Showboot in Volendam
loktSportspektakel: Hiphop GymzaaMlpendam
)OktDRAAI 33 Koffieochtend Herinneringen aan Broekerhaven
)okt Samen eten in Het Broeker Huis
5okt SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble
)Okt SDOB Opening kunstgrasveld
'okt BuiTgerkomit6 Vrijwilligersdag Volgermeer
^oktOUD PAPIER Havenrakkers
tokt t/m 3nov Collecte Diabetes Fonds
Inov Rechtsadviesbureau

Inov DRAAI 33 Koffieochtend School- en andere foto's
>t/m10nov Collecte Alzheimer Nederland
inovDorpsraad 20^00 uur in Het Broeker Huis, vrije inloop
inovIJsclub Jaarvergadering HetBroekerHuis 20.00 uur
inov WonenPlus, warnie lunch in DRAAj 33

SRV De Draai Samen koersballen
^11nov Showboot in M'dam In de Bolder
)nov NUT Barbershopkoor " Whale CitySound"
Inov Sint Maarten

Jt/m17nov Collecte NSGK voor het gehandlcapte kind
Inov Passage Schrijfster Gerarda Mak: Alleen met velen
inov SRV De Draai Sjoelen
inov Zuiderwoude: een nachtconcert
it/m24nov Collecte MS Fonds
inov SRV De Draai Kienen
Inov Sinterklaasintocht

JAARLIJKSE GRIEPPRIKKEN
'oensdag 17 oktober van 15.00-19.00 uur bij
jisartsenpraktijk S. Tedjoe, DeVennen la, Broek in Wateriand
enkt u eraan dat u de uitnodiging meeneemt!

VROUWEN van NU

p 16oktober iser een creatieve avond in het Bemhard
ieuwentijt college te Monnickendam, Pierebaan 5.

IJSCLUB

e ijsclub van Broek in Wateriand zoekt foto's en/of filmpjes van
3afgelopen winter op het ijs. Ukunt ze inleveren bij Tjerk
oomenbal, Molengouw 34.

CATHARINA STICHTING
Zondag 14 oktober 16.30 (I)uur kerkZuiderwoude

MUSICA LIRICA met het: Het huis van Duarte'
In de 17^eeuw is het Antwerpse stadspaleis van de Portugees-
Sefardische familie Duarte d6 ontmoetingsplaats en
inspiratiebron voormusici en andere kunstenaars uitheel
Europe. Tegen het decor van de grootstekunstverzameling van
de Nedeiianden werd er voortdurend gemusiceerd door
bekende en minder bekende muzikanten.
MUSICA LIRICA neemt u mee terug in de tijd voor een
huisconcert bij de Duarte's. Metmuziekvan onder meer
Leonora Duarte, Constantijn Huygens, Luigi Rossi, Salomons
Rossi, Jean-Baptiste Lully, Michael Lambert,. Andrea Foiconieri
en Antonio Vivaldi. De grote muziekjaren van Antwerpen
herlevenop deze manier inde kerkvan Zuiderwoude.
Het is een flexibel ensemble van prominente musici. Afkomstig
uit diverse otkesten als de Radio Kamer Filharmonie, Holland
SInfonia, het Groot Omroep Koor en het Mondriaan Kwartet
komen ze een aantal keren per jaar bijelkaar om dp rnpoiste
muziekop bijzondere plekken te spelen. Deze achtergrond
inspireert hen tot bijzondere programme's.
MUSICA LIRICAbestaat uit Annette de Rozarlo (sopraan),
Edwin Blankenstijn (viool), FritsWagenvoorde (yiopi), Willemiek
Tavenier (violoncello), Jan van Grootheest (clavecimbel).
Toegangvrij, collecte voor dekosten

DRAAI 33
Demonstratle Manlcuren

Tijdens de koffieochtend op donderdag, van 10.00 uur tot 12.00
uur, organiseren wij op 18 oktober een gezellige demonstratle
van manlcuren + nagelslakken enz:
Kent u ook het probleem : "Hoe kan iktoch mljn nagels mooi
vijien en lakken?" Tijdensdeze bijeenkomst krijgt u uitleg en
wordt het ook gedemonstreerd bij van u.
De demonstratle wordt verzorgd door Salon Musta - Noita
uit Broek in Wateriand. Dus houdt donderdag 18 oktober vrij,
en kom er bij. Bij voldoende belangstelling willen wij vaker
thema's organiseren, dus als u zich wilt opgeven of verdere
informatie wil kunt u bellen naar,
Mevr: G. Gentenaar tel: 0203377271 of 0613745537
Mevr: N. van Gool tel: 0203413188

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
Deze week is er weer collecte voor de brandwondenstichting.
Gedurende de week wordt er door een aantal mensen een wijk
gelopen. Inde wijken waar we dan nog nietgeweest zijn komen
we zaterdag 13 oktober tussen 16.00 uuren 18.00 uur langs.
Hierbij krijgen we assistentie van de brandweerauto's, dus het
kan zijn dat u ons aan hoort komen.





ALS OUDERS VERSCHILLEND OVER GELOOF DENKEN..
Maandag15 oktober 20.00 uur wijkgebouw Holysloot
Informatie en gesprek o.i.v. ds. Carolina Keeps.
Samen een kind gekregen, maar dan begint het, Men opent een
spaarrekeningen, men timmert een kamer^e erblj en dreemt
een grete toekemst veer zeen/dechter. Some is deryverkelijkheid
een stuk weerbarstiger. Ouders verschillen van inzicht in
aanpak, euders verschillen eek van achtergrond. De ^6n staat
in een gelovige traditie, de ander niet en waarveor kies je dan
bijde epveeding van je kind. Depen we of niet? Lezen we uit de
kinderbijbel of laten we dat achterwege? Bidden we aan tafel of
wiilen we dat nu juist niet.
Op deze avend kunnen ervaringen uitgewisseld werden met
andere euders die eek verschillend denken. Hoe ga je er zelf
mee em en hee zullen je kinderen het vinden?.
Ds. Carlenina Keeps heeft zich verdiept in het enderwerp. Via
telefeen 020 - 8457369, keeDS@helvsleet.nI kunt u zich
aanmelden eek als u deze avend niet kunt.

Informatie; aanvang 20.00 uur, Het wijkgebouw Holysloot
tegenever de kerk.
Teegangvrij.

SDOB

Voetbal voor Ouders,
Ceachen en langs de lijn staan is leuk, maar spelen is leuker

EIke dinsdag- of denderdagavond, het hele jaar deer, bij SDOB
een gezeilig petje voetbal met euders en andere
geTnteresseerdien ender elkaar op het 2^veld (binnenkert op
kun^ras) spelen en/of trainen.
Op ^^dag zijn era126 vaders die geregeld trainen/spelen.
Op denderdagavond spelen de dames hun petje voetbal.
Meeders kunnen zich hierbij aansluiten op basis van alleen
trainen, natuurlijk hepen wij dat je cempetitie gaat spelen.
Vooreen ieder die hier ingernterSsseerd is, is deelname nog
steeds megelijk.Voor meer informatie kunt u contact leggen
met Bojan Dekker (dinsdag : boianDdekker@Qmail.cQm ) of
Martine Meljer (donderdag: mar16e@live:nl >.

We speien/trainen zonder enige opkomstverplichting:
Vrijheid, blijheid, gewoon gezeilig.

WMKVERPLEE6KUND1GE ORAAI 33
Eike donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uUt' is de
wijkverpleegkundigevan Evean aanwezig in Wijksteunpunt
DRAAI 33, em geheel vrijblijvend edVleseh iriforrnatle te geven.
Zeals; Thuiszorg, thuisverpleging, indicatieaanvrageh,
inschrijven verzorgingshuis, maaltljdVobraehihg bij
mogelijkheden voor dagopvang e.tc;
Voor meer informatie kunt u belien fhet Buuittearn Evean tel.
029^13338. emaiiadres; buurtteam@eveah.hl -

BIBLIOTHEEK WATERLAND
Zin in een leesgroep deze winter? -

Mooie boeken lezen, inspirerehde gedpriekkeh voeren en
nieuwe contacten leggen?
Een leesgroep is er voor fanatieke lezers, maar ook voor
mensen die een stok achter dd deUr hodig hebben em aan een
3oed boek toe te komen. Het met elkaar bespreken van boeken
3eeft bovendien veel meer inzicht in de boeken die je geiezen
fiebt.

Stichting Senia, de organisatie die leesgroepen opricht in heel
Mederiand, brengt mensen met gelijke interesses bij elkaar.
yoor wie op zoek is naar een leesgroep, organiseert Bibliotheek
lA^aterland in samenwerking met Senia informatiebijeenkomsten
3verhet oprichten van leesgroepen NedeVlands, Klassieke
iteratuur, Engels, Frans, Duits of Geschiedenis.
n verschillende bibliotheken.

Maar aanleiding van de getoonde belangstelling worden dit
lajaar en data en locaties vastgesteld en bijeenkomsten
jeorganiseerd. Geef bij aanmelding aan naaj^ weike leesgroep
3n bibliotheekvestiging de voorkeur uit gaat. Aanmelden kan via
nfo@bibliotheekwaterland.nl. klantenservice 0299-433323 of
3an de balie van 66n van de 10 bibliotheekvestigingen.
<ljk voor de werkwijze van Senia op www.senia.nl

NACHTCONCERTEN IN ZUIDERWOUDE
19 oktober de eerste in een reeks van zes laat-in-de-avond
concerten

Ook in de nacht biijktZuiden/i/oude het culturele hart van
Wateriand te zijn. Waar in andere plaatsen de mensen na een
uitjeop weg gaan naar huis, gaan de sfeervolle lichten aan in
de kerk van Zuiderwoude. Viijdag 19 oktober voor de eerste
keen

Een volstrekt nieuw concept in het culturele leven. Vanaf half
tien is iedereen weikom in het kerkje tussen de AeSn en de
Dien. Een glas wijn of sap wacht op de bezoeker. 22.00 uur
begint het concert In de reeks van zes is steeds een duidelijk
thema gekozen: nu Bach. In latere concerten: Handel, De
iangste nacht, Opera, Mozarten Tussen de oorlogen'. Het
Gradussen/Knipscheer orgel is het middelpunt. Klein van
vermogen, kostelijk van geluid, zeker als Wim Dijkstra, de
organist van de Grote Kerkvan Monnickendam het bespeelt.
Orgel en musicus vormen de ruggengraat van de serie. EIke
vrljdagavond zijn er gasten. Op 19 oktober staat Hester
Hentzepeter (een geroutineerde sopraan) naast het orgel.
Organist en solist belichten het thema BACH van allerlei kanten.
Een vast gedichtenteam (Ellavan Drumpt, Inger van Heijsten
Rieks Hoogenkamp) laten pofizie horen met het zelfde thema.
Om 23.00 uur is het concert klaar. Een opmerkelijk slot volgt.
Met alle aanwezigen worden enkele avondliederen onder leiding
van dirigent Dijkstra of een gastmuzikant gezongen. Een unieke
en sfeervolle belevenis.
Informatie:
Toegang en drankje vrij, vrijwillige bijdrage.
Volgende nachtconcerten: 16 november, 21 december, 16
januari, ISfebruarien ISmaart.

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
E6n op de dulzend mensen in Nederland krijgt de diagnose
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel. De diagnose wordtvaak gesteld bij mensen
tussen de 20 en 40 jaar, In een tijddat je op het punt een studie
te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekemst
niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet .
hoe MS zich ontwikkelt. Net Nationaal MS Fends Is in 2005
gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. -
Erzijn nu ca. 10.000 cojiectanten, nog lang nietoveral wordt
gecollecteerd.
Het streven is om voor eIke MS-pati6nt, een collectantop straat
te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zpveel
collectanten.
Het Nationaal MS Fends zet zich in voor mensen met MS door
het geven van duidelijke voorlichting en het financieren vgn
toegepasi: wetenschappelijk onder?oek
Het Fondjs kan haarwerk alleen doen dankzij giften. De huis..
aan huis cotlecte in november is de belangrijkste
inkomster)brbn.
De collecteyireek |s van ||9!,t/rn 24 november.
Meld jea^::)^,hetNi^i9i^l M^
www.nationaiaimsfondsinl of via 010-591 98 39
Donaties klein of greet zijnwelkorn op giro.5057 In Maassluls.
Namensalls mensen met Multiple Sqlerose, hartelijk dank!

THEETUIiijtElnde^^
Kerst high tea in theetuin en theeschenkenj *t Einde, kosten
€32,50 p.p. Aanvang 14,30, opgelylsterd met fiuitiste. Informatie
en reservering 0204031111 Volgons opk op facebook.

BROEKERHAVENKOOR
Het Broekerhavenkpor Iswepr met zingen begpnnen.
Zij repeteren op wpensdagmiddag van 14.00 -15,30 uur.
Mocht u belangstelling hebben neem dancontact opmet Mayke
Swinkels, 020 697 4943.

GEVONDER
korte herenjas, legergroen, 4 ritsen, geen zakken. 4 weken
geleden op de Wagengouw. Info;403 3506




