Nieuwsbrief augustus 2011
Beste buurleden,
Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op en kunnen we uitgerust ons bezig gaan houden
met de komende activiteiten van de Dammers & Dijckers voor de rest van het jaar.
Via deze nieuwsbrief willen we onze leden graag hierover informeren.
1e DE BUURTBARBECUE
Dit jaar is de Buurtbarbecue op zaterdag 10 september en zal voor de laatste keer in de tuin
van de fam Polman worden gehouden. Wat een pracht van een locatie was het steeds voor onze
barbecue. We hebben ieder jaar genoten van de gastvrijheid van mevr. Polman. Niks was haar te
gek…sjouwen met de tafels en stoelen, partytenten opzetten, koffie verzorgen voor de
opbouwers. En natuurlijk stond de volgende ochtend koffie weer gereed voor de opruimers. In
november verhuist mevr. Polman naar de Werf. Helaas is haar balkon daar te klein om ons weer
zo gastvrij te ontvangen. Dus aan ons de taak om op zoek te gaan naar een andere locatie. Maar
zover is het nog niet en gaan dit jaar voor de laatste keer naar de tuin van de fam.
Polman.(Zuideinde 35, bereikbaar via het steegje naast ’t Prooyen 6) We hanteren dezelfde
“succesvolle formule” als alle voorgaande jaren. Wij zorgen voor de barbecue, de aankleding en
de muziek. Het eten neemt iedereen zelf mee. Bier, wijn en frisdranken zijn verkrijgbaar voor
€1,-. We hopen weer dat vele aanwezig zullen zijn op deze gezellige avond!
2e KOLONISTEN VAN CATAN
Op zondag 9 oktober gaan we om 14.00 uur weer “Catannen” en dit keer in het zaaltje van de
Lutherse kerk aan het Zuideinde.
Wie-O-Wie verslaat Klaas Greuter, de winnaar van vorig jaar?
We zijn niet alleen op zoek naar spelers, maar ook naar toeschouwers voor een gezellige middag
catan. Ook dit jaar geld:
“GEEN INSCHRIJFGELD, MAAR WEL PRIJZENGELD + WISSELBEKER”
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3e NAJAARSACTIVITEITEN
In het najaar vinden nog de volgende activiteiten plaats:
- 31 oktober:

Haloween

- 10 december:

Winteravond Straattheater

- 15 december:

Kerststukjes maken

Dan nog ter informatie:
DE DAMMERS & DIJCKERS WEB-SITE
De laatste maanden heeft onze website specialiste Elsa Koerse hard gewerkt om de site
helemaal in orde te maken. Met geweldig resultaat! Tijdens alle activiteiten worden er foto’s
gemaakt en zijn al binnen een paar dagen op de site te bewonderen. Hartstikke leuk om nog even
na te genieten!
De web-site is te vinden op: www.dammersendijckers.nl
Ook via Twitter zijn wij te volgen via: http://twitter.com/dammersdijckers

MAIL ADRES DOORGEVEN
We willen aan al onze leden vragen die in het bezit zijn van een e-mailadres deze door te geven
aan Ton Meijer, Noordeinde 7 of per e-mail: ton.meiijer.sebv@gmail.com , zodat we de
nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal bij onze leden kunnen aanleveren.
Dit scheelt ons een hoop werk, papier en drukkosten.

Met vriendelijke groet,
Marcella van Zaanen (bestuurslid)
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