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Nieuwsbrief augustus 2012 

Beste Buurtleden, 

In de maanden juli en augustus organiseren wij geen activiteiten omdat er dan al 

het gezellige Jan Haringrace weekeind is en heel veel leden lekker genieten van hun 

wel verdiende vakantie. 

In de maand juni zouden we onze High Tea gaan houden, maar door het vreselijk 

slechte weer hebben we moeten besluiten om deze activiteit niet door te laten 

gaan. Dit is de eerste keer sinds 2005 dat we een activiteit hebben moet afblazen 

vanwege het weer. Altijd is het weer ons wel goed gezind geweest. 

Vaak is ons gevraagd of een lijntje met “boven” hebben. 

Zoals met Koninginnedag, Open Tuinen Dag en de Fietstocht naar Edam en met de 

picknick hadden we steeds prachtig weer terwijl de dag ervoor en erna het water 

met bakken uit de hemel viel. 

Welke activiteiten hebben we nog te bieden: 

- De Buurtbarbeque op 8 september vanaf 18.00 uur  
  lokatie: Tuin fam Poolman aan het Zuideinde nr. 35 

Zoals ieder jaar is het concept nog steeds hetzelfde: 

Wij verzorgen de barbecue, muziek,party tenten en de aankleding. 

De gasten nemen zelf hun “culinaire hoogstandjes” mee. 

Drankjes mogen zelf worden meegenomen of er kan gebruik gemaakt worden van 

een biertje van de tap, onze wijnkaart en frisdranken. 

Hiervoor rekenen wij gezellige prijsjes. [ €1,00 per drankje, frisdrank gratis ] 

Wij nodigen dan ook onze buurtleden van harte uit en zoals ieder jaar beloofd dit 

weer een gezellige avond te worden. 

 

- Make up maken met Marleen Wentzel  
In de nieuwsbrief van september zullen wij hierover meer informatie geven 

 

- Kolonisten van Catan op 14 oktober 
  lokatie: Lutherse Clubhuis aan het Zuideinde 

Op zondag 14 oktober gaan we om 14.00 uur weer “Catannen” Dus houdt je van een 

spelletje en van een gezellige middag: Kom dan mee spelen. 
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Ook toeschouwers zijn van harte welkom 

Ook dit jaar geldt: 

“GEEN INSCHRIJFGELD, MAAR WEL PRIJZENGELD + WISSELBEKER”  

 

- Stadswandeling door Monnickendam op 7 oktober 
  Verzamelpunt:  Waterlands Museum de Speeltoren 

Deze activiteit hebben we een paar jaar geleden ook gehouden en was een succes 

Dus willen we voor leden die toen niet mee zijn geweest of niet konden, nu in de 

gelegenheid stellen om onder begeleiding van een stadsgids onze stad nog beter te 

leren kennen. 

Het wordt niet een “standaard” rondleiding maar er worden wat speciale aspecten 

opgenomen in de wandeling. 

 

Op 10 november organiseren wij weer:  Dineren bij een Dammer & Dijcker 
Dit was afgelopen februari zo een succes, dat we dit weer in de herhaling doen 

Het zal nog mooier worden als de vorige keer. 

Houdt dus de volgende nieuwsbrief in de gaten, want daar komt een 

inschrijfformulier voor deelname aan het diner. 

In het najaar zijn er dan nog de vaste activiteiten, Halloween en Winteravond 

Straattheater, die met de andere buurtverenigingen worden georganiseerd. 

Tot slot hebben we nog een minder prettige mededeling: 

Helaas heeft Manon Reede ons te kennen gegeven om te stoppen als bestuurslid van onze 

buurtvereniging. Wij betreuren dat enorm. Manon was vaak het creatieve brein achter vele 

activiteiten die wij organiseren maar hebben ook respect voor haar besluit. 

We zullen op zoek gaan naar een vervangen met net veel creatieve ideeën.   

Dus als een buurtgenoot het leuk vindt om in het bestuur te willen plaats nemen, dan horen 

wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet 

Ton Meijer 

secretaris 


