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RECHTSADVIESBURO

Zoals bijvelen bekend is, zai in deoember a.8. het Departement
Broek In Wateriand van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen,
kortweg1 Nut, na 192 jaarzfjnactiviteitenbedindigen. Dithoudt te-
vens in dat het Rechtsadviesburo uit ons dorp ook zai verdwijnen;
tenzij een andere groepering bereid Is deze activlteitin ons dorp
voort te zetten. Inl. tel. 4031513.

AGENDA

30augSRV De Draai: Ktaverjassen, Rummtcub en Scrabble
31aug OUDPAPIER Havenrakkers
2t/m7sep CoIIectie KWF Kankerbestrijdlng
Isep Zuidenwouder kerk: Moses Alagbeeb Afro/Amerikaanse, ritmes
2sep Dorpsraadvetgadering in Het Broeker Huis om20.00uur
38ep De Soosmlddagen beglnnenweer inHetBroeker Huis
Osep OUDPAPIERSoos: Zuidzijde
5sep DRAAI 33 Muziekop schoot
5sep DRAAI 33 Kbffiedrinken, enz. en digitaalcald
5sep Spiribieel Cafi§ Broek in DRAAI 33
5sep Rechtsadviesburo
6sep SRVDe Draai:Samen koersballen
6sep Burgercomlt§ ExcursleVolgermeer
8t/m15s6pCud Broektentoonstelling Peter Spier in de kerk
Ssep Cuttuurmarkt InBroek langs Hav«traken op het Keikp!^
8sep Catharinastichting Koffieoonoert AmerConsort
8sep Stadsverfichting
9t/m148ep Coltecte Prinses BeatrixSpierfonds
lOsep6 minuten Wateriand herhaifngscursus AED
11sep Passage Evolutie van het "Heilige" schrilt
12sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde
12sep Woneni^us Warmelunchin DRAAI 33
ISsep SRV De Draai: Sjoelen
iSsep IJschib Wandelen-*• varen
16tAn2l8epCoHecte Nierstlchting Nederiand
IZsep Vrouwen van Nu: Psydrie^deKat over demanbe
Idsep OUDPAPIER Soos: Zukbdide
lOsep DRAAI 33 KofRedrlnken, enz. en di£^tadcal9
198^ Wateriand Workshop Coilectief; Marieke Maars Dystode
20sep SRVDe Draai:Kienen
23t/m288ep Coliecte Fends verstandeiHk gehamSc^ptan
24sep6 minuten WderiandNteuwecursus BLSMED
268ep Smnen den in Het Broeker Htas

6okt Stadsverfichting
12dct Vrijwllligersdag Votgermeer

RECHTSADVIES BURG WATERLAND
donderdag 5 September van 19.30- 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leeteinde 2,
tel. aanmetden inl. 4031513 en 4031617

Gratis cfeskundlgadvtes

OUD PAPIER Havamakkdffs
Op 31augustus wordt OUD PAPIER opgehadd door de Vrian-
den van De Havenrakkers. We beglnnenom 9.00 uur.Wlk u het pa
pier In doos. (pfastic)zak ofgoed gebonden. n!et in houten kra^, tlj-
dg bulten z^en op de pleats wear uhet hdsvuH ook nemzeL
voorbaat dank!!
Deopbrengst komt tengoedeaan de Stichting Vrienden vande Ha
venrakkers, diespeciafeprojecten vande schoolfinandert(o.m. met
de oud-papferopbrengsten) metalsdoei omde8Choo»)eIeving van
de kindeien nog rimoler te maken. Dat kan z^n eenrmcdekprc^ect,
eensportdag, eenkookies ofeen t^drage aanbeteindfeest Meer in-
formatle is te vindmi op
htto!//www.8licWlnflvriendenvandehaveni^

Wehebben nogplaats voor enkele vr^Rtgers dieeen keerperjaar
mee wilten r^den op de wagen!
Aanmetden kanbQ: Mark deWaart 06-2248 8620 ofJorrtt Verweg 06-
51296640.

BMLMER KOMT NAAR ZUIDERWOUDE

Zondag 1 September 10.00 uur kerkZiRdeiwoude
Zuideiwoude ontdekt de wereldmuziekkant van het nieuwe Lledboek.
Want dat is nfeuw: Caribische Calypso's, spirituals ult het diepe zui-
den van de Verenigde Staten en Zuid-Afrikaanse kyrie's. The Ma-
ranatha CommunityTransformation Centre komt met dominee Moses
Alagbenaar i^ldenwoudevooreen dienst. Om9.30 uurvooroefenen
van de liederen. Om 10.00 uur begint de dienst

DANS-DANS-DANS

Vanaf ma. 2 sept 18.30 en woe. 4 sept 19.45 gaat de muziek weer
aan. Combi. van oef.( arm, been, bll)en ongev. 20 min. ZUMBA.
tekker swingen vom* delosse heup^ endeslanke taille en een
heel blij gevoel. Daama nogde buikspieren extra tatenwerken en
dan Is t hele Iponder handen genomen.
Per 10 lessen € 80,- (achter elkaar te votgen). Info.Corrie 403 3193
of kom ma. enfofwoe meedoen in de zaal de gymzaal.

MU23EK OP SCHOOT
Muziekcureussen voor 1- jarfgen - 2 jarigen - S-jarigen

Kinderen houden van muziek. In het wljksteunpunt van Broek InWa
teriand. DRAAI 33 kurmen peuters al vanaf 64n jaar terecht voor
muziekcursussen. MuzleksGhool Waleriaid verz^ decursus.
Op donderdag 5 sepfcembergastervan 09.00-(MAO weer een
nteuw cursusblokvan start
Samen m^ pouters muziek maken is goed voor hun ontwikkeling. In
10 lessen doe je dteriel bewegings-en muziekspelle^esIncombina-
be met hieuvraof oude bedjes. Je kunt zethuis gebrulken op vaste
momentenzoals bi} het tanden poetsen, iopen, fietsen of bijeen boze
bui.Plezierstaat vocropbjdensdeze lessen, ervaring is nletnodig.
Diana Veldkamp is de docente.
Op de website kan je fiknpjes sen van de Muziek Schoot lessen.
De lessen zyn bed^d voor kinderen van 1tot 4jaar samen met
van hun oudeis. Voor de Meinsten is het wel van belang dat ze al
iomnenIopen,om msli aiieactiviteiten te kunnenmeedoen. Erzitten
ongeveer 10 kinderen per groep. De lessen zijnop donderdagoch-
tend van 09.00 tot 09.40 uur in DRAAI 33. De cureus kost € 85,-.
Voormeer infomiatleof inschrijven: www.imcaelcschootwaterland.nt

SPIRITUEEL CAFE BROEK
Wastarten het nieuwe seizoen in ons Spirftueie Gate Broek op
5 aaptembor met een fijnektartksdiaalmeditBtie van (tonka van Gog.
Daama veitett Usette Thooft over hear nieuwe boek: Wie domme
dingendoet wordtwijs', dat indie week verschijnt. Een verhaalover
de andere kant van het (even - fouten maken. mislukken, slecht sla-
pen, kortomal die dingen die je nlet op Faoebook zet, maar waarvan
^ veel meer leeit dan van atjesuoces. Want een tocht dediepte in
hoortbQ epiiifueleonlwikkerfng.
Spiritueel Cafd Brook: gezefli^ contacten met kofbe enthee, ineen
open en vr^esteer, met een diepe bodemi DRAAI 33 van 20.00-
22.00 uur. De toegmg is vrij; na aftoop bijdragenaarwms.




