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AGENDA
aoian Areopagus "Dichtersschoor
31jan Broekertiaven Klaverjassen en Rummicub
31jan KDS Pnjzenavond in Zuiderwoude
31ian Areopagus "God is in the house

Ifeb Areopagus Schilderfeest voor ktnderen
2feb Dorpshuis Katwoude Counts-cafe
5feb Bibliotheek Voorleeswedstrijd
6febOUD PAPIER Soos; Zuldzijde
6feb Rechtsadvies Buro
7feb Broekerhaven Kegelen _
7feb Areopagus Wonderbaarlijke schilderkunst
8feb OUD PAPIER Havenrakkers
8feb Broekpop Yorin drive-in
9feb Raad van Kerken Oecumessche Dienst
9feb Areopagus Warmbloedig zingen

12feb Passage Jaatfeest '
12febAreopagus Dude kaarten van Watenand
13feb OUD PAPIER Soos: Noordzijde
14feb Broekerhaven Sjoelen
15feb t/m3mrt ^ -
16feb Areopagus Waterland zirigt...Taize
17feb Plattelandsvrouwen Dierenarnbulance
20feb OUD PAPIER Soos:Zuidzljde
20feb NUT Judith Koelemeijer
21feb Areopagus Uitgesproken kunst
26feb Broekerhuis John Rebo's Jeugdvariete
26feb Areopagus Leven als jopds-orthodoxe vrouw
27feb OUD PAPIER Soos: Noordzyde

Imrt SDOB 75 jaar Receptie +SDOB-borrel
6mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
6mrt Rechtsadviesburo
7mrt Wereldgebedsdag ,
8mrt Areopagus Rusland met koor en piuziek

12mrt Passage "In eensluier gevangen"
12mrt Areopagus: Dichtersavond
15mrt OUD PAPIER Havenrakkers
15mrt NUT Naar de operette
16mrt Bibliotheek herdenking Nico Scheepmaker
20mrt Bibliotheek M'dam GeertMak
20mrt Plattelandsvr. Leven en Gezondheid
21mrtSDOBPIaybackshow
24aDr Oud Broek Goof Buijs over de Volgermeer

" ********

dichtersschool

Donderdag 30 januari: Landelijke Gedichtendag
Areopagus/Bibliotheek Waterland
Bibliotheek, 'tSpil 19. Monnickendam20.00 uur:

Redactie- Atsie Drijver. Buitenweeren 17
1151 BE Broek in Wland, tel: 020 403 1201

RECHTSADVIES BURO WATERLAND
6 februarlvan 19.30- 20.30 uur
in de KOSTERIJ, Leeteinde 2

gratis deskundig advies
TFi efoNISCH AANWIELDEN +inl. 403 1513

******

OUD PAPIER Havenrakkers

Op 8februari wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. We beginnen om 9.00
uur. Wilt uhet papier in doos. (plastic)zak 0^9°®^
gebonden. niet in houten kratjes, tijdig buiten zetten
op de plaats waar uhet huisvuil ook neer zet. Er worden
seen vodden meegenomen. Bi] voorbaat dank!
" ********

BROEKPOP

zateidag 8februari 2b.3d dur Het BroekerHuis
Yorin diive-in-show

Broekpop ptesenteert op zaterdag 8februari opnieuw
de Yorin drive-in in Het Broeker Huis. De deuren zullen
om half negen open gaan. Om half tien zai de dnve-in
van start gaan. De entree voor deze mega dnv^in is
€ 10,--. be kaartjes zijn bij de Snackbar De Rob te
verkrijgen. Wees er snel bij want er mogen maximaal
200 personen naar binnenlll!

********

raad van kerken
zondag 9februari om 10.00 uurin de kerk van Broek

Oecumenische viering

In Nederland wonen en werken inmiddels tienduizenden
migranten uit verschillende landen, met verschillende
talen en culturen, gewooriten en religies. Er wonen
weliswaar weinig of geen migranten in onze gemeente,
maar op werk en op scholen komen we ze zeker tegen
Waar verschillende culturen elkaar ontmoeten ontstaat
over enweer uitwisseling van ideeen engewoontes.
Door soortgelijke ervaringen is ook het contact binnen
de oecumene gegroeid toteen waardevolle
samenwerking van de verschillende Christelijke kerken.
Het thema van onze oecumenische viering i^

"Wij dragen deze schat in aarden potten .
De symboliek van de verschillende aarden potten staat
voor dediversiteit van dekerken, waarin devlam brandt
van hetene geloof. Een waardeyolle inhoud, diezn
uitstralende werking naar onze samenleving heeft
VoorgangerisDs. H. Ekker. de m.uzikale inbreng komt
van het koor van St. Gaecilia van de parochie in Mdam.

Ubent van harte uitgenbdigd.





SALSAFEEST MET GRUPPO SAZQN
Zaterdag 8 februari 20.30 uun De Bofder

De Bolder is omgetoverd in een Zuid-Amerikaans
marktplein en uit een straat komt het vrolijke geluid van
de salsa. Op het plein rekken de gasten hun hoofden uit
cm te zien wie er de hoek cm komt en daar zijn ze dan:
Grupa Sazon: 11 vrolijke musid en zangers, jetterlijk in
aile kleurenvan de regenboog, die de aanwezigen met
hunpittige salsa in beweging brengen. En als u dan
toch even rust zijn er de tapashapjes..
Kaarten: € 7,50 af te halen en te reserveren aan de
balie van de Bolder: 0299 —650 560.

TAPAS WORKSHOP voor lekkerbekken
Zondag 9 februari 14.00- 15.30 uur.De Bolder

Tapasbestaat uit allerlei hapjes waarbij vooral olijven
en tomaten een belangrijke rol spelen. Je ieert in de
workshop hoe deze Zuld-Amerikaanse hapjes gemaakt
worden. De ingredienten zijn bij de prijs inbegrepen.
Kosten: € 10 Reserveren bij De Bolder. 0299 - 650560

COPA MARADONIMA
Zondag 9 februari 13.00- 16.00 uurDe folder

of de kunst van het bal hooghouden
Op straten en pleinen van Buenos Aires, Sao Paulo en
Rio de Janeiro kom je ze tegen: jongens (en meisjes)
dieop de meest onwaarschijniijke manieren een
(voet)bai in de lucht houden. Ooit is Diego Maradona zo
begonnen. En nudoen de natuurtalenten van Waterland
hem na. Hoeveel keer gaat de bal via voet, knie, schou-
der of hoofd de lucht in voordat ie de grond raakt? Wie
wordt kampioen'balletje hooghouden'7
In samenwerking met de voetbalverenigingen kunnen
jonge balkunstenaars hun kunsten lateh zien. In de
'arena' mogen zij hun capaciteiten latenzien, Ouders,
grootouders, vrienden en (vyie weetl) scouts kijken toe.
Gegeyens
L6eftijdscategorie§n: 9 en 10,11 en 12,13 en 14 jaar.
13.00 uur: inschrijven, 13.30 uur aanvang wedstryd
organisatie: de voetbalverenigingen van Waterland.

ZORGENPpPPETJES MAKEN vopr klnderen
Zotid^g 9'februari 14.00 —15.30 uur. De Bolder

InGuatemala hebben ze een handig middel om zorgen
tegen te gaan. Je verteltze aan een poppetjeen dat leg
je onder je kussen. De volgende morgen zijn je zorgen
weg!. Deze kleurrijke poppetjes ga je nuzelf gaah ma-
ken. Lelding: Iris van Zanten, verbondenaan De Bolder
Kosten: € 2,-. Reserveren bij De Bolder: 0299 650560.

AFSLUITEND 'MEEZINGCONCERT'
Zondag 9 februari 16.30 uur Lutherse kerk

Alle elemehten van het warmbloedig weekend in de
winterkomen bij elkaar bij dit afsluitend meezingcon-
cert'. Muzieken zang, kunst en schilderen, kleur en
geur: samenvormen ze een daverend slotakkoord. Tia
Postma heeft in de workshop 'Warmbloedig Zingen*
Zuid-Amerikaanse liederen ingestudeerd en alle be-
langstellenden kunnen meezingen. Onthullingen van
kunstwerken, kampioenen en heerlijke hapjes worden
verwacht. Toegang gratis,Areopagus-blok bij uitgang.
16.00 uur kerk open, 16.30 uur: aanvang programma

SANERING VOLGERMEER BEGONNEN
22januari is een begin gemaakt met desanering van de
VojgerrTieerpolder. De gemeente Amsterdam, waarbij
de Volgerrrieerpolder hoort, heeftde Koninklijke We-
genbouw Stevin (KWS) BV Noord-Holland opdracht
gegeven om te beginnen met kapwerkzaamheden. De
saneringswerkzaamheden zullen± 5 jaar duren.
Het gekapte houtzal op de Volgermeerpolder versnip-
perd en verwerkt worden, zodater zo min mogelijk last
wordt ondervonden doOr transport. Het doel is om voor
1 maart aanstaande, ruim voor de start van het broed-
seizoen, klaar te zyn met de kap. Het versnipperen varr
de bomen zal rbnd 1 april 2003 klaar zijn:
Vervolgens zal de stortplaats Worden afgedekt met een
isolerende laag grond, waardoor er geen contact meer
kan optreden metde vervuilde gronden wordt er een
monitoringSysteem aangelegd om de kwaliteit van het
grondwaterrbndom de Vbigerrrieer te controleren en
indien nodig te zuiveren. Door deze saneringsmethode
zal er op den duuiT eeri nat natuurgebied ontstaan.Op
www.milieudienst.amsterdam.nl wordt u op de hoogte
gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

WARMBLOEDIG ZINGEN MET TIAPOSTMA
Zondag 9 lebivari 14.00- 16.00 uurLutherse kerk

Zuld-Amerikaanse muziek en Spaanstaiige tiedjes
Zangers hebben allang de attractle ontdekt vande Zuid-
Amerikaanse ritmes. Elk koor begint te swingen. In deze
workshop leren deelnemers in korte tijd eenstemmige
en meerstemmige liedjes. Het pleziervan het zingen
staat voorop. Naeen half uur pauze begint een om
16.30 uur een 'meezingconceilje'. 77a Postma is dingent
van het Zangkoor In Zuiderwoude. Ze is eenveelzijdigd
vrouvy: ondenwijs, theater, muziek en be^dhouwen zijn
haar werkterreinen. Na het Sweellnck Conservatorium
werd ze jazz- en popmusicus. Nu leidt ze twee koren en
is gastdirigent van het European Choir.
Gegevens
Kosten: 5 euro, reserveren bij De Bolder ofbetalen bij
kerk. Kerk open: 13.30 uur, programme 14.00 uur.

GEMEENTE WATERLAND
veil)iedt alcohol op straat

Het is vanaf 24 januari 2003 verboden in de bebouwde
kommen van Mbnnickendam, Broek in Waterland, Mar-
ken, llpendamen recreatiegebied Hemmeland bij Mon-
nickendam op of aan de weg alcoholhoudende dranken
te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het col
legevan B&W van de gemeenteWaterland heeft dit
besloten. Het college vindt dit besluit nbodzakelijkom
zonodig op te kunnen treden tegen jongeren die over-
last voor de omgeving kunnen veroorzaken. Doorde
aanwijzing van de locaties kan de politie, daar waar
nodig is, optredenals er sprake is van overlast waarbij
alcoholhoudende drank in het spel is. Het zal hierbij niet
blijven bij een waarschuwing; de politie kan ook een
procesverbaal opmaken en de alcoholhoudende drank
in beslag nemen.




