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AGENDA

30okt SRV De Draai; Geen actlvltelten
31okt OUD PAPIER Havenrakkers
31okt/1nov Zulderwouder kerkt.t Waterlandse Kunstkring
31okt Aredpagus: Cantorijenmiddag
310kt Aredpagus; Lutherdag: Hiersta Ik, ikkan nletanders
3f*^1nov Zulderwouder kerk: Waterlandse kunstkring

liiov Zulderwouder kerk: Koffieconcert: Triste Espaha
1nov Raad van kerken: BroekerOecumenische viering
2nov Petit Salon
2nov Dorpsraad In Met Broeker Huls 20.00 uur
2nov Aredpagus: Allerzielentocht
3nov Opstandingskerk Vrouwenochtend
3novAredpagus: Energle en kllmaat: dubbeleultdaging
5nov OUD PAPIERSoos: Zuldzljde

5nov Rechtsadvlesburo
5nov NUT MetDanvlnjaar door M. Frankenhuls
5nov Salon Pantalon, Helllngweg 17
6nov SRV De Draal: Samen koersballen
8novAredpagusCulturele wandeling door Broek

10nov Gemeente Waterland: Dag van de Mantelzorg
10nov Aredpagus: Waterlands bouwen: W3 In Ultdam
11 nov SInt Maarten
11nov Passage: Preventle gezlen vanult Gosterse denkwijze
12novOUD PAPIER Soos: Noordzljde
12novSalon Pantalon, Helllngweg 17
1^^ Aredpagus: Swaensborch: teweinig geld, to weinig piek?
13itovSRV De Draal: Sjoelen
14nov Net Broeker Huls: Dansavond metDJ Mauiij
17novAredpagus: Humor op de planken
19novOUD PAPIER Soos; Zuldzljde
19nov NUT + Oud Broek: De proefkolonie Frederlksoort
19/20nov Aredpagus: De Venetlaanse tweeling
20nov SRV De Draal: Klenen
21 nov SInterklaaslntocht
21nov Aredpagus; Pane, Amore, Fantasia
22nov Aredpagus: Scric der Zee
23-28nov Collecte voor het MS Fonds
24nov Aredpagus: Zakkenvullersavond
25nov Zulderwouder Kerk de avond van Catharlna
26novOUD PAPIER Soos: Noordzljde
26nov Salon Pantalon, Helllngweg 17
27nov SRV De Draal: Klaverjassen en Rummlcub
28nov OUD PAPIER Havenrakkers
28nov Het Broeker Huls: Diner Chantant
30nov Aredpagus: Het renpaard van de klelne man
3dec OUD PAPIER Soos: Zuldzljde
3dec Rechtsadvlesburo
7dec Dorpsraad In Het Broeker Huls 20.00 uur
7 dec Petit Salon

OUD PAPIER Havenrakkers
Op 31 oktober wordt er weer OUD PAPIER opgehaald door
o.b.s. De Havenrakkers. We beglnnen om 9.00 uur. Wilt u het
papier Indoos, (plastlc)zak of goed gebonden, niet In houten
kratjes, tijdig bultenzetten op de plaats waar u het hulsvull ook
neerzet. BIj voorbaat dank!!

RECHTSADViES BURO WATERLAND
donderdag 5 november van 19.30 - 20.30 uur

In de KOSTERIJ, Leetelnde 2,
tel. aanmelden + Inl. 403 1513 en 403 8504

Gratis deskundig advles

BROEKER OECUMENISCHE VIERING
Op zondag 1 november, aanvang 10.00 uur, organlseert de
Raad van Kerken een Broeker Oecumenische VIerlng. DIenst
van Schrlft en Tafel Caiitas In Verltate (Llefde In Waarheld)
met dubbelkwartet Viva Voce o.l.v Ike Rebel. Domlnee: H.J.
Ekker. Koffledrlnken, Wereldwinkel & Boekentafel

ZUIDERWOUDER KERK
Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november

WATERLANDSE KUNSTENAARS ZIEN DE GOUWZEE
exposltle vande Waterlandse kunstkring l.s.m. Areopagus
De schllders van Waterland proberen de kem van hun Gouw-
zeebelevlng vast te leggen Het resultaat bledt een enorme va-
rlatle. Werk van Henny Herfst, Elly Boontje, Emmy Buys, Fop-
pe van DIjk, Mathllde Ooms e.a. leden van de Kunstkring valt
op zaterdag en zondag van 11.00 -16.00 uur te bewonderen.
Triste Espana' Is hetthema van een koffieconcert opAllerhel-
ligen In de kerk van Zulderwoude gegeven door TrajectI Voces
o.l.v. DIrkjan Horrlnga (aanvang 11.30 uur). Trudy Frauenfel-
der, erevoorzltter van de Kunstkring, spreektenkelewoorden
ter opening. De toegang Isgratis.

NUT

Het Darwinjaar
Onze plaatsgenoot de heer M. Frankenhuls zai een iezing
houden over de grote ommezwaal die Darwin in het Vlctorl-
aanse tijdperk te weeg bracht met zijntheorie dat

de evolutie van soorten
wordtgedreven door natuurlljke selectle.
Donderdag 5 november om 20.00 uur In Het Broeker Huls.
Toegang: Leden gratis - niet leden € 3,50.

PASSAGE
Preventlegezlen vanuit de Gosterse denkwijze

De heerW. Voorblj, deskundig In Chinese Geneeswijze en
Acupunctuur, zai ditop woensdag 11 november ult de doe-
ken doen In de voormallge Kosterlj.



SINT MAARTEN

woensdag 11 november tussen 18.00 en 20.00 uur
Voor degenen die nietop de hoogte zijn van dit gebruik het
volgende; Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zij
dragen een lampion en zingen Sint Maarteniiedjes. Vroeger
kregen de kinderen dan turf, hout, stukje spek of bonen. In on-
ze tijd geeft u koek. snoep, fruit of zoiets. Enkele van de oor-
spronkelijke liedjes volgen op het tweede blad, tegenwoordig
worden er allerlei varianten gezongen.

DAG VAN DE MANTELZORG
Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg in het Mirror
Paviljoen in Monnickendam. Onderdetitel Mantelzorg?" Doe
het samen!" nodlgt Gemeente Waterland alle mensen uit die
zorgen voor een iangdurig zieke of gehandicapte. Mantelzor-
gers zijn welkom vanaf 13.30 uur. Op deze middag wordt de
eerste Waterlandse mantelzorggids ultgereikt en er zijn ver-
schillende workshops en een High Tea. Het programma duurt
tot 16.30 uur. Daamaast is er voor alle mantelzorgers, vrijwilli-
ge en professionele hulpverleners in de zorg op 11 november
een avondprogramma met de theatervoorstelling Vlieg in het
Zaantheater In Zaandam.
Aanmelden is noodzakelljk. Voor direct aanmelden voor het
gratis programma en de High tea bel of mail naar Centrum
Mantelzorg T 0299 39 45 73, of 24 uur per dag via T 088 38 32
ll^jgn info@centrummantelzorQ.nl. Op

.centrummanteizora ni is het hele programma te vinden.
Indien nodig kan de zorg voorde naaste worden overgenomen
door een vrijwilliger. Dit kan bij Centrum Mantelzorg worden
aangevraagd.

SINTERKLAASfNTOCHT
Op zaterdag 21 november zai Sint Nicolaas ook Broek in Wa
terlandweer bezoeken. 's Morgans om ± 10.30 uur zai hij met
zijn stoomboot aanmeren bij de Eilandweg.
De burgemeester van Waterland, de heer Jongmans, zai de
Sint na het aan wal stappen welkom heten op een podium
op de hoek Eilandweg - Corn. Roelestraat.
De Sint vertrektdaama, uiteraard begeleid doorzijn Pieten en
Muziek- en tamboercorps Olympia - Con Brio naar Het Broe-
ker Huis. Vanaf ±11.30 uur zijn de kinderen van Broeken Zui-
derwoude welkom in Het Broeker Huis. Daarkunnen ze bij de
Sintop bezoek gaan om hem alvast met zijn aanstaande ver-
jaardag te feliciteren. Tekeningen, gedichten en liedjes zijn
zeer welkom.

Zojlfig Sint en Pieten in Het Broeker Huis zijn aangekomen
ga. de deuren ook voor het publiek open. U kunt in de Grote
zaal droog en warm wachten totSint zlch opgefrist heeft.

Uiteraard zijn er cadeautjes voor alle kinderen die
Sinterklaas bezoeken.

EDELSMID in BROEK
Miriam Kalkhuis woont op de Broekermeerdljk 9 en beoefent
het vak van edelsmid. Zij steekt oude sieraden in een nieuw
jasje(bepaalde emotionele details daarbij zorgvuldig behou-
dend), werkt persoonlijke ideefen uit tot uw sieraad, verzorgt
reparaties en ontwerpt zelf. De BroekerstijI b.v. in MKE siera
den zijn in mei 2010 te bewonderen in de galerie/atelier van
Elly Koot. Wie al eerder langs wil komen is van harte welkom
op het eerder genoemde adres, of u belt even: 020-6327649.

ALGEMENE DANSVORMING (ADV) / KINDERBALLET
We zijn begonnen met kinderballet, er Is nog ruimte.
Woensdag van 13.15 tot 14.00 uur 4-5 jarigen (groep 1 en 2)
Woensdag van 14.00-15.00 uur 6-7 jarigen (groep 3 en 4)
Locatie de gymzaal in Broek in Waterland
Balletjuf Carol Broere tel. 4038171 of 06-11395952

Portret schilderen voor dummy's
donderdag 27 oktober 2009

Twee euro, 20.00 - 22.30 uur Hellingweg 17, Broek
Voor aanmeldingen en Informatle stuur een e-mall naar

salonDantalon@live.nl

Alexandra Hellebrekersen Olga van Oiffen-Duijn

OUD BROEK en N U T
De proefkolonie

Vlijt, vaderlijke tucht en het weldadige karakter onzer
natie. 'Zwaar en traag, oneindig traag, schommelen de ossen
over het zandpad dat van Steen\A/ijk naar VIedder voert.
Zo begint De proefkolonie van Wil Schackmann. Het gaat over
Frederiksoord, de eerste kolonie die door de Maatschappij van
Weldadigheid is gesticht. In deze nederzetting wilde zij ver-
armde landgenoten uit heel Nederland 'opvoeden' en een kans
geven op een beter (even. De jongste is Jannetje Metz uit
Amersfoort, twee jaar en een paar maanden, de oudste de
eenenvijftigjarige Jan Cornells Westerveld uit Broek in Wa
terland. Een nazaat van deze Westerveld zai de lezing door
de heerW. Schackmann bezoeken.
Donderdag 19 november om 20.00 uur in Het Broeker Huis.
Toegang: leden beide verenigingen gratis - niet leden € 3,50.

HOBBYBEURS
Hobbylsten gezocht, zijn er in onze regio nog mensen die
hobbyen en op de hobbybeurs in Kerstsfeer willen staan.
De beurs word gehouden op 12 December 2009
Heeft U interesse dan kunt u contact opnemen met:
Nel Arends 0204033096 en Mevr.Hoetmer 0299651928

DE UITDEELDOOS

Is Uzoon ofdochter jarig.of krijgen zij een broertje ofzusje,
kijk dan op mijn vernieuwde website. Ik maak van de traktatie
iets leuks. Uzult dat weleens hebben gezlen, op school ofop
het kinderdagverblijf. HeeftUinteresse dan kunt u contact op
nemen. Mijn nieuwe website heet: www.de-uitdeeldoos.nl
info, Nel Arends.Telefoonnummer:0204033096

COLLECTE
De opbrengst van de collecte t.b.v. de Dierenbescherming is

dit jaar: Broek in Waterland € 1182.24; Zulderwoude€ 110,94
en Uitdam € 21,27. Maakt samen € 1314,45. ledereen bedankt

voor dit mooie resultaat

GEVONDEN
Zwart/witte mountainbike fiets. Merk: Flyke
Voor meer informatle: telefoonnummer 06-11401917

PRESENTATIE 'Waterland in Beeld' 2008
4 november om 20.00 uur in het Weeshuis, Wezenland 16

te Monnickendam.
Het boek' is een terugblik op de gebeurtenissen in de Ge
meenteWaterland in het jaar 2008, gezien doorde ogen en de
cameralens van Ria Houweling-Bouwman en voorzien van
teksten van Jaap Tol. Het is hetderdedeelvan de geschled-
schrijving van Waterland anno nu. Aan bod komt een lange
lljst van spraakmakende momenten zoalsde dominees op de
catwalk, het Middeleeuws Genootschap, de lintjesregen, de
vele rommelmarkten, de Kunstroute In Broek in Waterland, de
blubberrace vanOverleek, Watertheater De Plomp, de Jan
Haringdagen, het afscheid van pastoor Hoedemaker, de Kin-
dergemeenteraad, de Movak, Neeltje Pater, Halloween in
Overleek, de opening van de brandweerkazerne In llpendam,
Arebpagus, de Dodendans, het Winteravond Straattheater,
kerstmis inWaterland, Waterlandse koren en nog veel meer..

Wi] hebben thans de eer u officieel uit te nodigen voor de pre-
sentatie van Waterland in Beeld 2008' op. Net zoals andere
jaren wordt het een bijzondere bijeenkomst.



HET BROEKER HUlS

Zaterdag 14 november - 70's & 80's Night
Het Broeker Huisorganiseert samen met Dorps-DJ Maurijn

een heerlijke dansavond met swingende classics!!!
Zaal open 21.00 uur. Entree € 6,-. Toegang vanaf 16 jaar
Zaterdag 28 november - Diner Chantant
Na het succes van de vorlge editie organiseert Het Broeker
Huis weer een Diner Chantant!!
Een heerlijk diner, bereid samen met gastkok Thomas Spran-
gers (voorheen Vis a/d Schelde), met muzikale intermezzo's
verzorgd door het team van Het Broeker Huis en Aldo Hoff.
Een avondje muzlculinairgenleten, kortom!!!
Reserveren verplicht: 020-4031314
Let op, er is plaats voor max. 70 personen, vol = vol!!!

SDOB

Aanmelding nieuwe Mini pupillen
Injanuari 2010 kunnen er weerjongens en meisjes als mini-
pupil instromen bij vv. SDOB. Indien uw zoon/dochter in het

jaar 2003 of 2004 is geboren, kan hij/zij vanaf nu schriftelijk of
per email worden aangemeld ( met naam, adres, geboorteda-
tum en telefoonnummer en emailadres) bij: WIm Drijver. Bui-

tenweeren 17, 1151 BE, tel.403 1201, e-mail
atsiedriiver@zonnet.nl

Gezocht; (oude) radio/cd-speier
Hi . u nog een (oude) radio/cd-speler thuis staan? Gaat u
deze niet meer gebruiken? Maar wilt u hem ook niet zomaar
weggooien? Wij zijn hier naar op zoek voor in ons overblijflo-
kaal. U mag hem zelf langsbrengen tijdens onze lunch op ma-,
di-, of donderdag van 11.45-12.45 uur. Maarwij kunnen hem
ook bij u ophalen bel dan eerst even met Olga, 06-40763909.
De overblijfmoeders van De Havenrakkers

Workshops voor Eigen-wijze kinderen
Vooralle eigenwijze kinderen (5-8 jaar) starten we op zater-
dagmiddag 7 november in Broek weer met een nieuwe reeks
workshops Eigenwijz. Eigenwijz Is een methode die op een
plezierige manier een bijdrage ievert aan de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling van kinderen. In de lessen gebruiken we al-
lerleicreatieve werkvormen (muziek, dans, drama, verhaien,
spel, Braingymoefeningen) afgestemd op de leeftijd .De work
shops worden gegeven door Angela de Rie (pedagoog en ge-
certificeerd Braingym-trainer). Meer weten? Bel 020-4031531
of stuur een e-mail naar angeladerie@xs4all.nl.

^ BROEKERHAVENKOOR
Wie, o wie, komt ons koortje versterken

Helaas heeft het Broekerhavenkoortje de repetitieruimte van
Broekerhaven moeten verlaten, in verband metde sloop daar-
van. We zijn weer gestart met de repetities o.l.v Ans Sluiters In
de Kosterij van de Broeker Kerk, op woensdag van 14.30 -
16.00 uur. We zijn naarstig op zoek naar 55+ dames die ons
koortje willen komen versterken.
Schroom niet, kom gezellig meezingen. We zingen veel volks-
liedjes. Voor informatie kunt u belien met Rins den Rooijen,
403 1945 of Nel Slegt, 403 1748.

SCHOENMAATJES
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau!

Denken jullie er nog aan je gevulde schoenendoos in te leven-
ren bij: Anniede Ruiter-van Veen (tel.: 4031635), Willy Pronk
(tel.:4031302) of Marion Rem (tel.: 4031735).
De dozen moeten uiterlljk 8 november ingeleverd zijn op 66n
van bovenstaande adressen of in de kerk.

BURGERLIJKE STAND
overleden

Klasina Ligthart, oud 91 jaar, w.v. S. de Gier

STREETDANCE/JAZZBALLET
Na de herfstvakantle beginnen we weer!

donderdag 15.15 -16.15 uur en van 16.15-17.15 uur
locatie gymzaal in Broek in Waterland
juf Iris Moore, tel. 06-55716471

GYMVERENIGING SPARTA
www.sDartabroekinwaterland.nl

De plek waar u ai uw informatieover de gymvereniging, die
overigens ook aan kickboksen en badminton doet, vinden.
Badmintonnen kun je op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur.
Lekkeranderhalf uurontspannende inspanning leveren.

Kom eens kijken!!

BIBLIOTHEEK BROEK IN WATERLAND
Nederland Leest! Leest u ook mee?

T/m 20 november 2009 een gratis roman voor leden.
Nederland Leest is een nationals campagne die zich in en om
de Nederlandse bibliotheken afspeelt. Ook betalende leden
van de bibliotheek Waterland kunnen, op vertoon van hun bi-
bliotheekpas, het boek Oeroeg t/m 20 novembergratis bij hun
eigen bibliotheek afhalen. Oeroeg, van Hella S. Haasse Is het
boek dat centraal staat tijdens de vierde editie van Nederland
Leest. Dit roman debuut uit 1948 wordtgratis uitgedeeld aan
leden (zo lang de voorraad strekt) van de openbare bibliothe
ken. Alle literatuurliefhebbers in Nederland worden uitgedaagd
om tijdens de campagne met elkaar indiscussle te gaan over
dit specifieke boek.

Ook voor u een gratis exemplaar van Oeroeg?
Zo lang de voorraad strektl

Film Oeroeg In Filmhuis Purmerend

In het kader van "Nederland leest", draait het filmhuis Purme
rend op 10 november (20.30 uur) de verfilming van Oeroeg
door Hans Hylkema uit 1993. In ditkoloniale drama speelt Je-
roen Krabb6 een autoritaire planter In Nederlands-lndie in de
twintiger jaren van de vorigeeeuw. De film bracht voor hij uit-
kwam al een schandaal teweeg, dit vanwege kritische uitlatin-
gen van Jeroen Krabbe In een interview over de rol van de
Nederlandse milltairen in Nederlands-lndie. Oeroeg won in
1993 een Gouden Kalf tijdens het Nederlands Film Festival.
Op vertoon van het boek Oeroeg betaalt men € 4 ipv € 5 voor
een kaartje. Reserveren is aanbevolen via
www.filmhuispurmerend.nl.

REIKI
Reiki is een oorspronkelijk Japanse helingswijze door middel
van handoplegging en het 'sturen' van energie. Hetwoord Rei
ki is een Japanse term voorenergie, voorevenwicht op meer-
dere niveau's. Je voegt energie toe, brengt het geheel In ba-
lans. Daardoor is het lichaam en de geest In staat te helen.
Helen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spirltueel nl-
veau. Verrijk jezelfen bel vooreen afspraak. Een behandeling
duurt 45 minuten. De eerste keer zijn de kosten slechts 25 Eu
ro. Carol, 4038171 of 06-11395952

COLLECTANTEN GEVRAAGD
Collecte MS Fends, 23 t/m 28 november

Het Multiple Sclerose (MS) Fonds zoekt nieuwe collectanten in
Broek In Waterland voor de collecteweek in november. Dit
fonds helpt mensen die MS hebben met coaching, voorlichting
en met financiering van wetenschappelijk onderzoek. Wilt u
meer informatie? Neem contact op met Patricia Nicol, 403
3254 of via wvi/w.msfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.

VERHUIZING
Per 18 oktober j.l. is het nieuwe adres van Marie den Heeten-
Ruijterman: Zorgcentrum De Meermin, Paulus Pietersstraat 1
Kamer205, 1135 GS Edam



SINT MAARTEN
11 november tussen 18.00 en 20.00 uur

Voor degenen die niet op de hoogte zijn van dit gebruik het
volgende: Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zij
dragen een lampion en zingen Sint Maarteniiedjes. Vroeger
kregen de kinderen dan turf, hout, stukje spek of bonen. Te-
genwoordig geeft u koek, snoep, fruit of zoiets. Enkeie van de
oorspronkeiijke iiedjes volgen hier, tegenwoordig worden erai-
teriei varianten gezongen.

Sinter Sinter Maarten

De kalveren dragen staarten
De koeien dragen horens
De kerken dragen torens
De torens dragen kiokken
De meisjes dragen rokken
De jongens dragen broeken
Oude wijven schorteidoeken
Hier woont en rijk man
Die veei geven kan
Zaiig zai hij sterven
Honderdduizend erven

Honderdduizend iichtjes aan
Daar komt Sinter Maarten aan.

Sinter Maarten had een koe
Bi It hem naar de slager toe
Was hij vet of was hij mager
Hij moest toch maar naar de siager

Sint Martinus Bisschop
Roem van aile landen

Dat wij hier met iichtjes iopen
Is voor ons geen schande
Rommelpot is overal
Paarden en koeien staan op stal
Vette varkens in het hok
Centje voor de Rommeipot

AREOPAGUS

Lutherse kerk, Zuideinde 39, Monnickendam,
De toegang is vrij, aan de deur staat de areopagus-bus voor
een bijdrage. Programma en informatie www.areoDaqus.ni

Zaterdag 31 oktober 14.00 -17.00 uur, kerk Broek
CrTORIJENMIDDAG
o.l.v. Christiaan Winter i.s.m. Kerk en Cultuur Waterland
Een mooie dag om een cantorijenmiddag te houden: Hervor-
mingsdag 2009. De koren zijn uitgenodigd om ieder een
Lutheriied te laten horen. Maar ook is er aandacht voor de ko-
mende Advents-en Kersttijd. Er is tijd voor ontmoetingen de
middag wordt afgesioten meteen korte vesper. Koren graag
aanmeiden bij Henk Breur,
kerkencultuurwaterland@oranae.nl. 020-6340727. Individuele
zangers zijn evenzeer welkom.
Het programma ioopt van 13.30 tot 14.00 uur, dan koffiepauze,
tweede deei van 14.00 tot 17. 00 uur. Deelname is gratis, bus
bij de uitgang.

Zaterdag 31 oktober 20.00 uur, Lutherse kerk
HIER STA IK, IK KAN NIET ANDERS
Peter Faber, zwervervan voorsteiiing naar voorsteiiing
Hier sta ik, ik kan niet anders: deze woorden van Luther staan
bij Peter Faber voor een avond met dwarse verhaien. Zoals
bijvoorbeeid van Rode Peter, het verhaai van de ingeburgerde
aap die met bovenmenseiijke inspanning het ontwikkeiingsni-
veau van de gemiddeide Europeaan heeft bereikt... en zo uit
de kooi ontsnapt (naar een verhaai van Kafka).

Of De Toi, ook van Kafka, de obsessie van een geleerde om
ailes te wllien begrijpen. Bondgenoot is de autobiografie van
een immuuncei, gebaseerd op het geiijknamige boek van
Henk Fransen. Of De iiefde van Mensje voor Jan Viooi, van
Jan de Hartog. Of De geboorte van de speelman van Dario Fo.
Wat zeker gaat gebeuren, is een eike-vraag-is-welkom-
gesprek met het pubilek.
Kaarten verkrijgbaar voor € 7,- bij Boekhandei Nimo, Kerk-
straat 53 Monnickendam.

Bij veei beiangsteiiing speeit Peter Faber de voorsteiiing
ook op zondag 1 november.

Maandag 2 november, 20.30 uur vanaf Lutherse kerk
ALLERZIELENTOCHT

Dodendans door de straten van Monnickendam
Een gezeischap dodendansers vormde in de Ommegang tij-
dens Monnickendam 650jaarstad een aangrijpend onderdeel.
Sinds die tijd wordt de dodendans in eenvoudige vorm op-
nieuw opgevoerd op de avond van Aiierzielen. Rond 21.30 uur
terug bij de kerk. Daar wordt het gias geheven met een toost
op het ieven. Muzikanten van Haiiander begeleiden doden
dans en toost.

Dinsdag 3 november 20.00 uur, Lutherse kerk
ENERGIE EN KLIMAAT: DUBBELE UITDAGING
Gert Jan Kramer (Sheii Global Solutions)
De wereld van energie voorzien en tegeiijkertijd de kiimaatver-
andering aanpakken, dat steit de mensheid in de komende de-
cennia voor een ongekende uitdaging. Prof. dr. Gert Jan Kra
mer werkt bij Sheii Research in Amsterdam en is hoogleraar
Waterstoftechnologie aan de TU Eindhoven. Hij spreekt over
de dubbeie uitdaging aan de hand van de Shell Energie Sce
nario's tot 2050.

Dinsdag 10 november, 20.00 uur, kerk Ultdam
WATERLANDS BOUWEN
Met W3-architect Henk Wadman

Waterland heeft ontegenzeggeiljk een eigen bouwstiji. Maar
wat is die stiji? Weike varieties horen erbij? Hoedraagt die stiji
bij tot behoud van de identiteitvan het iandschap? Henk
Wadman van W3 Architecten uit Broek in Waterland gaat in op
de kenmerken van de Wateriandse stiji. Hij schetst de histori-
sche achtergrond en deelt zijn ervaringen met eigentijdse in-
vuiilngen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij heeft veei
beeldmateriaai. Er is ruime gelegenheid voorvragen.

Zondag 8 november 14.00 uur, atelier Eily Koot
CULTURELE WANDELING BROEK Gids: Atsie Drijver
Arebpagus gaf een set cultureiewandeiingen in Waterland uit
en natuurlljk neemt Broek met haar rljke cultureie verieden en
heden een belangrijke piaats in. De Wateriandse Academie,
schrijvers, schilders, musici uitvervlogen tijdenwaren hier
thuis. En erzijn de muurgedichten van Chris van Geei. Ateiler
Eliy Koot, Eilandweg 5a, is begin- en eindpunt. Opgeven bij
Atsie Drijver, 020-4031201 of atsiedriiver@zonnet nL

Donderdag 12 november 20.00 uur, Lutherse kerk
SWAENSBORCH: TE WEINIG PLEK, TE WEINIGGELD?
Met personeei, managers, bewoners
in Broek is Broekerhaven gesneuveid, Marken volgt. De kaai-
siag van de ouderenvoorziening in de dorpen gaat snel. Maar
geiukkig is daar Swaensborch, de trotse 65+ vesting. We ho
ren tevreden verhaien. Maar de zwanen-burcht wordt be-
dreigd. Aiiereerst: er is meer vraag dan aanbod. Krijgen som-
migen voorrang? En dan is er nog het geld. Daar is niet ge-
noeg van. Een intensief interview met iocatiemanager Edwin
Dupon, met als intermezzo's discussie met de zaal. Er is mu-
ziek en koffie. Een avond voor wie Swaensborch en ouderen-
beleid ter harte gaat.


