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BROEKER GEMEENSCHAP
\AN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

^3.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen.
.n 17,1151 BE, Break in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedriiver@zonnet.nl

www.debroekeraemeenschaD.ni Bankrekening: 310713579

AGENDA

oint Maarten

.fiov Zuiderwouder kerk: Sint Maarten
12nov SRVDe Draai: Sjoeien •
14nov Breaker kerk Oecumenische viering
15t/m20nov Coliecte Ned.St. voor hot gehandicapte kind
ITiifiV Bibiiotheek Watetiand: Rosita Steenbeek
1t^ QUO PAPIER Sees: Zuidzijde
18nov Het Rode Kruis; bustocht naar Kerstmarkt
18nov Catharina Stichting: Film Das weisse Band
18nov NUT Oude bomen / Maori's
19nov SRV De Draai: Kienen van het Welfare Rode Kruis
20nov Sinterklaasintocht
20nov Fanfare Zuiderwoude jubileumconcert
22t/m17nov Coliecte Nationaal MS Fends
23nov Broeker Sees: Voorkom brand en Houd de dief
24nov Ophalen kunststof verpakkingen
25nov CUD PAPIER Sees: tjjpordzijde
25nov Zuiderwouder kerk De grote avond van Catharina
25nov Wijnioods Thema avond Wijn &Spijs
26nov SRV De Draai: Klaverjassen en Rummicub
27nov CUD PAPIER Havenrakkers
28t/m4dec Coliecte Stichting Gogfonds Nederiand
29nov Bibiiotheek bijeenkomst over Aangepast lezen

2dec OUD PAPIER Sees: Zuidzijde
2dec Rechtsadviesburo
T^c SRV De Draai: Samen koersballen
5uec Zuiderwouder kerk: Koffieconcert Nicolaascantorij
6dec Dorpsraadvergadering; Het Broeker Huis om 20.00 uur
9dec OUD PAPIER Sees: Noordzijde

lOdec SRV De Draai: Sjoeien
15dec Passage Adventsvlering
15dec Zuiderwouder kerk: Ouderenkerstfeest 11.30 uur
16dec OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
17dec SRV De Draai: Kienen
17dec Uitdam Kinderkerstfeest 19.00 uur
17t/m19dec. KDS Kleindlershow; gymzaal Havenrakkers.
18dec Zuiderwouder kerk: een uurtje onderde boom 17.00 uur
20t/m31dec Kerstvakantie
22dec Ophalen kunststof verpakkingen
24dec SRV De Draai geen activiteiten
3Idee SRV De Draai Oudejaarskien

3jan Gemeente Nieuwjaarsreceptie

MSGLUB

Denktu nog even aan het verwijderen van uw boot ulthet
Havenrak voor 1 december. En zouden de eigenaren van de
botengelegen in het Dee het voorbeeld van die van de bo-
ten in het Havenrak willen volgen.

SINT MAARTEN

donderdag 11 novembertussen 18.00 en 20.00 uur
Voor degenen die niet op de hoogte ztjn van dit gebruik het
volgende: Kinderen tot ± 13 jaar komen langs de deuren. Zlj
dragen een lampion en zingen Sint Maartenliedjes. Vroeger
kregen de kinderen dan turf, hout, stukje spek of bonen. In
onze tijd geeft u koek, snoep, fruit of zoiets.
Een van de oorspronkelijke liedjes volgt hier. tegenwoordig
worden er ailerlei varianten gezongen.

Sinter Maarten had een koe

Bracht hem naar de siager toe
Was hij vet of was hij mager
Hij moest toch maar naar de siager

OECUMENISCHE VIERING

Op zondag 14 november is er een oecumenische viering in
de Broeker kerk. De viering begint om 10.00. Het thema:

Wat zie je in de spiegel?
Voorganger is pastor A.Hoedemaker.
De Oec. Gemeenschap In Broek in Waterland heeft a! een
jarenlange traditie in vieringen met geloofsgenoten van ver-
schillende kerken. Afwisselend treden daarbij ook koren uit
diverse geloofsrichtingen op. Deze keer zai het koor Marcan-
tat uit Marken de gezangen begeleiden. Ook kunnen we luis-
teren naar mooie liederen uit hun repertoire. Een samenzijn
voor iedereen. Een bijzondere viering omdat de vraag die het
thema inluidt nieuwsgierig rnaakt naar het antwoord dat
daarop zaI volgen. U bent van harte welkom. Raad van Ker
ken Broek in Waterland

SINTERKLAASINTOCHT

Op zaterdag 20 november zaI Sint Nicolaas ook Broek in
Waterland weer bezoeken. 's Morgans om ± 10.30 uur zaI hij
met zijn stoomboot aanmeren bij de Eilandweg.
De burgemeester van Waterland, burgemeester Jongmans,
zaI de Sint na het aan wal stappen welkom heten op een
podium op de hoek Eilandweg - Com. Roelestraat.
De Sint vertrekt daarna, uiteraard begeleid door zijn Pieten
en Muziek- en tamboercorps Olympia - Con Brio naar Het
Broeker Huis. Vanaf ±11.30 uur zijn de kinderen van Broek
en Zuiderwoude welkom in Het Broeker Huis. Daar kunnen

ze bij de Sint op bezoek gaan om hem alvast met zijn aan-
staande verjaardag te feliciteren. Tekeningen, gedichten en
liedjes zijn zeer welkom.
Zodra Sint en Pieten in Het Broeker Huis zijn aangekomen
gaan de deuren ook voor het publiek open. U kunt in de Gro
te zaal droog en warm wachten tot Sint zich opgefrist heeft.

Uiteraard zijn er cadeautjes voor alle kinderen die
Sinterklaas bezoeken.





WIE WEET WELKE MELODIE HIERBM HOORT

Op vacantie
Ik was laatst op vacantie in Broek In Waterland
Zeals je wel zult weten woont daar mijn tante Ant
Nooit zag Ik van mijn leven zo'n echte boerengriet
En eike avond zong ik daarvoor haar mijn llefdeslled
refrain

We zaten langs een slootkant zo knusjes zij aan zlj
Teen gaf ze mij een dropje ze hield zoveei van mij
Maar bij het laatste dropje was ik bijna gestikt
Ik het per ongeluk een dropje van een geitje Ingesllkt
refrein

Wij moesten samen melken des 'savonds om tien uur
Daar zaten we met z'n tweetjes in het hoekje van de schuur
Ik kon trekken ja zo hard ik kon maar melk kwam er geen
sler

Dan zei ze lelijke suffert je bent bezig met een stier
refrein

Toen mijn vacantie om was en ik naar huis toe moest
Toen vroeg ze mij te blijven die kleine lieve poes
Maar toen ik zei dat dat niet ging, toen gaf ze mij een zoen
Ik moest ik me gaan verschonen, want ik droop tot aan mijn
schoen

refrein

atsiedriiver@zonnet-nl: Buitenweeren 17 1151 BE; 403 1201

ATELIER ELLY KOOT

Tja^april 2011 zijn wij in hetweekend gesloten maar op dit
r nent vindt u in de etalage een kado-expositie met werk
van; Willy Leijnse, Marian Daems, Marjoke de Heer, Inka
Doornkate, Roos te RIet, Elly Koot en wijndozen van Niels de
Hoog. Klein werk en leuke kadootjes voor de komende
feestdagen. Het atelier is geopend als ik aan het werk ben
(de deur is los dus kom genjst even binnen kijken) of via een
telefonische afspraak (020-4031993).

Sinterklaas bij u thuis op 4 of 5 december. Bel 4033205 of
mail naar mbeets^s4al!.nl voor info.

SNACKBAR OE ROB

Wij gaan verbouwen III!
De snackbar is gesloten van 13 november tot en met 02 de
cember. Vrijdag 03 december is iedereen weer van harte
welkom. Zie ook de website: www.cafetariaderob.nl

Met vr.gr. Robin, Nanda, en Dylan Feltkamp

KLEINDIER JOURNAAL

17 t/m 19 december tentoonstelling
Hallo, hier ben ik weer! Niet te geloven dat er al weer een
jaar voorbij is. Maar de Kleindiersportvereniging is daar op
voorbereid. Al enkele maanden werken we aan de voorbe-
reidingen van onze jaarlijkse tentoonstelling. Zo als gewoon-
lijk hopen we u op deze buitengewone show weer een grote
diversitelt aan dieren te bieden. Dieren die door onze leden
met zorg en liefde zijn gefokt. geselecteerd tot het moment
dat de keurmeester hierover zijn flat kan uitspreken. Immers
dat is het doel van onze vereniging. Zo goed mogeiijk het ras
in stand houden en veredelen. Er is hiervoor weer een zeer

deskundige groep keurmeesters aangetrokken. Ter onder-
steuning van deze organisatie zult waar-schijniijk lemand
aan de deur krijgen die u lootjes aanbiedt tb.v. hlervan. Ook
de leetiingen van de "Havenrakkers" worden weer uitgeno-
digd voor een bezoek aan dit gebeuren. Natuurlijk komt u
ook en kunt u de openingstljden vast op de kalender zetten.
T.W.: vrijdag 17 dec. van 20-22 uur; zaterdag 18 dec. van 10-
22 uur en zondag 19 dec. van 10-16 uur.

Entree is gratis!

AREOPAGUS

Lutherce kerk, Zuideinde 39, Monnickendam.
Programma en informatie www.areopaqus.nl

BURGERLIJKE STAND

overleden

Rudolf Jaburg, oud 73 jaar, e.v. van Wil
Nicolaas Petrus Tessel, oud 55 jaar

UITSLAG LICHTMASTLOTERIJ SDOB

OOK DE DERDE TREKKING EEN GROOT SUCCES!

Zander Ucht zie je geen bail
Cotttnussie Kunsilicht

Zaterdag, 30 oktober is de LICHTMASTLOTERIJ afgesloten met het LICHTMASTDINER en de derde trekking. In een voile
en verwarmde tent is door ruim 130 deelnemers genoten van een heerlijk diner. De live-muziek werd verzorgd door de band
Sanne and the Pink Elstars.

Om 21.00 uur startte de 3® trekking. Er zijn totaal 53 prijzen met een waarde van € 18.000 getrokken onder de inspirerende
leiding van de evenbeelden van Martijn Krabb6 en Gaston Starrenberg. De hoofdprijs, de Chevrolet Spark, is door een inwo-
ner van Broek in Waterland gewonnen. Met een gezellig feest is de avond afgesloten.

Het bestuur van SDOB en de commissie kunstlicht dankt u alien hartelijk voor uw bijdrage aan het grote succes van deze lo-
terij. Niet alleen de lichtmasten kunnen worden betaald, maar we kunnen ook een bescheiden start maken met een nog in te
richten kunstgrasfonds.

Hieronder vindt u een overzicht van de drie trekkingen.

PRIJZEN 1e TREKKING D.D. 11 SEPTEMBER 2010 LICHTMASTLOTERIJ SDOB BROEK IN WATERLAND
1. Een ipad ter waarde van ongeveer zes honderd euro (€ 600,00) is gevallen op lotnummer: 1558 in Broek in Waterland
2. Een Gazelle fiets ter waarde van drie honderd vijf en negentig euro (€ 395,00) is gevallen op lotnummer: 0816 in Volen-

dam

3. Twee pitskaarten met hospitality bij de Dutch GT4 kampioenschappen ter waarde van drie honderd euro (€ 300,00) op
tien oktober tweeduizend en tien is gevallen op lotnummer: 0994 in Broek in Waterland

4. Een high tea voor zes personen ter waarde van twee honderd euro (€ 200,00) bij Coeck in Broek in Waterland Is geval
len op lotnummer: 0601 in Purmerend





12. Een Jamie Oliver keukenset tw.v. € 200,-gesponsorcl Merison B.V.:www.merison.nl: 0035 in Broek in Waterland
13. Een Smurfpakket t.w.v. € 200,-gespDnsord Merison B.V.: www.merison.nl: 0899 in Broek in Waterland
14. Een zonnebril van Georgio Armani t.w.v. € 150,-gesponsord door de Pearle Vestiging in Amsterdam Noord:

www.pearle.nl: 1755 in Broek in Waterland

15. Een programmeerbare klokthermostaat Honeywell CMT tw.v. € 150,- gesponsord doorWaterland Installatietechniek in
Broek in Waterland: www.waterlandinstallatietechniek.nl: 1498 in Broek in Waterland

16. Een voordeelcheque van € 150,- door Westend Inbraak- en brandbeveiliging: www.westend.nl: 0887 in Broek in Water-
land

17. Een 10 rittenkaart: tw.v. € 145,- door Raceplanet in Amsterdam: www.raceDlanet.nl: 1405 in Bunschoten
18. Een uniek en door u zelf gepersonaliseerd boxkleed t.w.v. € 125,-,gebaseerd op een geboortekaartje of ander eigen

ontwerp, gesponsord door Geboortekleed.nl in Purmerend: www.Qeboortekleed.nl/boxkleden.htmi/aeboortekaartie: 0184
in Amsteiveen

19. Een fitnesstrainlng voor drie maanden tw.v. € 120,- door Rob de Baat in Broek in Waterland: www.robdebaatnl: 0623 in
Broek in Waterland

20. Een paar Viking Combi schaatsen tw.v. €. 120,- gesponsord door de fl rma Ploeger in Broek in Waterland: 1902 in
Broek in Waterland

21. Een dagdeel (van 13.30 uur-17.30 uur) een 6-persoonssloep t.w.v. € 100,-gesponsord door 2 CAPTAINS in Volendam:
www.2caDtains.nl: 0897 in Broek in Waterland

22. Een Ipod tw.v. € 100,- mede gesponsord door Media Markt Amsterdam Noord:www.mediamarkt.nl: 1846 in Broek in
Waterland

23. Een waardebon t.w.v. € 100,- door Roompot Vakantieparken: www.roomDotDarken.nl: 0731 in Monnickendam
24. Een reischeque tw.v. € 100,- bij de aanschaf van een vakantiereis meteen minimale reissom van € 1.000,- door Globe

Reisbureau in Monnickendam: www.alobereisburo.nl: 0127 in Broek In Waterland
25. Twee strlppenkaarten van de Coffee Company van Wim Jun aan de Middenweg in Amsterdam,met een totale waarde

van € 90,-: www.coffeecompany.nl:0757 in Broek in Waterland
26. Gratis jaarabonnement op het weekblad Priv6 met een waarde van € 89,50:www.telegraaf.nl/priv6:1085 in Wormer
27. Een dinerbon t.w.v.€ 75,- van Eetcafe De Drie Noten in Broek in Waterland: www.dedrienoten.nl: 1055 in Broek in Wa-
^^terland

1-2-3 golfcursus voor twee personen tw.v. € 72,- bij de BurgGolf Golf Academie in Purmerend :www,golfbaan-
purmerend.nl: 1989 In VInkeveen

29. Een mool Koksmes van Eden Quality met Damast staai samen met een keramische Slijpstaaf om het mes scherp te
kunnen houden tw.v. € 66,85 gesponsord door de KATO Group B.V.: www.knivesandtools.nl: 0490 in Broek in Water-
land

30. Een reisverzekeringen (gezinsdekking) voor 66n jaar tw.v. € 60,-door Hoekstra en Van Eck in Monnickendam:
www.hoekstraenvaneck.ni: 1209 in Broek in Waterland

31. Een reisverzekeringen (gezinsdekking) voor 66n jaar tw.v. € 60,-door Hoekstra en Van Eck In Monnickendam:
www, hoekstraenvaneck. nl 1143 in Amsterdam

32. Een reisverzekeringen (gezinsdekking) voor 66n jaar tw.v. € 60,-door Hoekstra en Van Eck in Monnickendam:
www.hoekstraenvaneck.nl: 1542 in Broek in Waterland

33. Een reisverzekeringen (gezinsdekking) voor 66n jaar t.w.v. € 60,-door Hoekstra en Van Eck in Monnickendam:
wvyw.hoekstraenvaneck.nl: 1028 in Broek In Waterland

34. Een waardebon t.w.v.€ 50,- en een cadeaupakket tw.v. € 50,- door Galj6 Kappers In Amsterdam-Noord:
www.aaliekaDDers.nl: 0223 in Watergang

35. Een waardebon voor APK-keuring van € 50,- door Garage Jan Wals in llpendam: www.lanwals.nl: 0329 in Zuiderwoude
36. Een Reiki behandeling van € 50,- door Corrie Verbeek in Middelie: www.relkiDraktiikcorrle.nl: 0339 in Zuiderwoude
37. Een waardebon van € 50,- van Ron's Damesmode in Purmerend: 0050 in Broek in Waterland
38. Een mlni-schilderij en twee consumpties tw.v. € 50,-door Atelier Koot in Broek In Waterland:www.atelierellykootnl: 1984
^in Broek In Waterland
o»,. Een waardebon van € 50,-van Deen Supermarkt aan 1 Spil in Monnickendam: www.deen.nl: 0016 in Broek in Waterland
40. Een waardebon van € 50,-van Deen Supermarkt aan't Spil in Monnickendam: wvyw.deen.nl: 1834 in Monnickendam
41. Een waardebon van € 50,- en 25% korting op kleding en/of accessoires besteed boven dit bedrag door Mod 'Elle, in Am

sterdam: 0073 in Broek in Waterland
42. Een waardebon van € 50,-door't WInkeltje, supermarkt in Broek in Waterland: 0255 In Naarden
43. Een waardebon van € 50,-door Sociaal Cultureel centrum De Bolder In Monnlokendamals korting op een cursus of als

toegangskaart vooreen uitvoering of voorstelling naar keuze: www.debolder.com: 1270 In BroekinWaterland
44. Een dinerbon van € 50,-bij Pannenkoekenrestaurant De Witte Swaen in Broek in Waterland:www.dewltteswaen.nl: 1139

in Amsterdam

45. Een waardebon voor een wljnproeverij voor twee personen tw.v. € 50,-gesponsord door de Suyderwou's Wijnioods in
Zuiderwoude: vyww.wiinloods.nl: 0873 in Monnickendam

46. Een wijnpakketvan RIoja wljnen (eigen import) tw.v. € 50,-gesponsord doorde Suyderwou's Wjjnloods in Zuiderwoude:
www.wiinloods.nl: 1518 in Broek in Waterland

PRiJZEN 3e TREKKING D.D. 30 OKTOBER 2010 LICHTMASTLOTERIJ SDOB BROEK IN WATERLAND

1. HOOFDPRIJS: Een Auto, Chevrolet SPARK tw.v. € 8.495,-: geleverd en gesponsord door Merel Auto B.V. In Purmerend:
www, merelauto. nl: 1484 In Broek In Waterland

2. Een 32 Inch flatscreen tw.v. € 439,- door Media Markt Amsterdam Noord: www.mediamarkt.nl: 1150 in Broek in Water-
land

3. Een volledig verzorgd weekeinde voor 2 personen aan boord van een traditioneel zeilschip t.w.v. € 404,- door Sailing Ad
venture Tours in Monnickendam: www.sajlinaadventuretours.nl: 0199 In Broek in Waterland

4. Vier uur gratis juridisch advies tw.v. € 400,- door Mr. Willem Wiarda, advocaat in Broek in Waterland: 0881 in Broek in
Waterland

5. Vakantiehuis In Reuzengebergte in TsjechiS voor een week tw.v. € 400,- door Droomhuis S.R.O: vyww.vakantlehuis-
tsiechie.com: 1132 in Purmerend

6. Een VIP dag bij Beachclub Bloomingdale voor 4 personen tw.v. circa € 400,-. Genieten in een VIP Cabana van een
lunch, drankjes en een diner: www.bloominadaleaanzee.com: 1721 in BroekinWaterland

7. Een Gazelle NLfiets tw.v. € 395,- mede gesponsord door Rljwiel- en Bromfletshandel WIM in Broek In Waterland: 1808
in Broek in Waterland




