NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011
Het bestuur van de Dammers & Dijckers gaat ook dit jaar weer proberen om de haven om te
toveren in een gezellig december sfeertje. De haven verlichting is weer in orde en krijgen daar
weer veel “enthousiaste reacties” over. Rondom de haven zijn onze Sinterklaasvlaggen weer
opgehangen voor het Sinterklaas sfeertje en rond de kerst wordt deze vervangen door de
kerstversiering.
Wat hebben we nog meer in petto:
- 10 december: met Winteravond Straattheater wordt de binnenstad omgetoverd
(en betoverd) in een sprookjesachtige sfeer.
- 15 December Kerststukjes-workshop.
- 8 Januari: de gezellige Nieuwsjaarsborrel in de Lutherse Kerk.
Noteer de data’s van deze dagen alvast maar in je agenda.
“WINTERAVOND STRAATTHEATER”
Er was eens…
Een stadje niet ver van de woeste en ijzige Gouwzee. In dit middeleeuwse plekje woonde een
groep enthousiaste creatievelingen. Deze fantasierijke bewoners hielden ervan om één dag in
het jaar de straat op te gaan voor een bijzonder feest. Een theatervoorstelling voor de andere
bewoners van datzelfde stadje maar ook voor die uit de kleine dorpjes in de omgeving. Het was
een jaarlijks terugkerend feest dat plaatsvond op een donkere koude avond in december. Alleen
met hulp van vele prinsen, witte paarden, prinsessen, tovenaars en heksen, kikkers, erwten,
draken en ridders kon de winterse kou worden verjaagd. Zodat het voor iedereen een door vuur,
passie en parodie verwarmde avond kon worden…
Wil je weten hoe dit sprookje verder gaat of afloopt? Kom dan op zaterdag 10 december naar
het Winteravond Straattheater in de binnenstad van Monnickendam.
Het begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Zorg dat je het niet mist, want het belooft
weer een groots festijn te worden!
Wil je op de hoogte blijven over de grote avond? Wordt dan fan van het Winteravond
Straattheater op facebook!
www.facebook.nl/winteravondstraattheater
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En lijkt het je leuk om mee te helpen op de avond zelf? We zoeken nog sjouwers en bouwers. Ook
wegwijzers en enthousiastelingen die bezoekers om een donatie vragen zijn van harte welkom! Meld
je aan Marten Horjus (horjus4@xs4all.nl of 0299 652689)
“KERSTSTUKJES MAKEN”
Op donderdag 15 december gaan Suze Schilder en Marianne van Maanenberg ons weer helpen om
kerststukjes te maken. Voor materiaal wordt gezorgd.
Natuurlijk hebben we ook koffie, chocolademelk en misschien er nog wel wat bij….
We starten om 19.00 uur in de Binnendijkschool, Oude Zijdsburgwal 8.
Kosten € 5,- ( op de avond te betalen)
Als je mee wil doen, dan graag aanmelden d.m.v onderstaande strook in te vullen.
“NIEUWJAARSBORREL”
Ook dit jaar wordt de Nieuwjaarsborrel gehouden zodat we met elkaar kunnen klinken op een goed
en vooral een gezond 2012. Dat gaan we doen op zondag 8 januari van 15.00 uur tot 18.00 uur in de
Lutherse Kerk aan het Zuideinde. We hopen dat het net zo’n gezellige en goed bezocht middag
wordt als vorig jaar.
“TERUGBLIK 2011”
Kijk eens op onze website www.dammersendijckers.nl, voor een terugblik van alle activiteiten
(met leuke foto’s) van 2011, of volg ons op twitter @dammersdijckers

Ik doe mee met de KERSTSTUKJES-WORKSHOP op donderdag 15 december
Naam:

Aantal personen:
Kosten: € 5,00 per persoon

Ingevulde strook graag vóór 4 december in leveren bij Manon Reede, Havenstraat 4
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