	
  
Nieuwsbrief december 2012
Beste buurtleden van onze vereniging,
We naderen alweer de feestdagen en dat is voor ons een mooi moment om even terug te kijken
wat we dit jaar aan activiteiten hebben gehad.
Zo begonnen we op zondag 8 januari met de altijd gezellige Nieuwjaarsborrel in de Lutherse
Kerk In februari werd voor de eerste keer Dineren bij een Dammer en Dijcker georganiseerd.
De belangstelling was boven verwachting en het resultaat nog veel meer. Dit heeft ons doen
besluiten om deze activiteit, mede door het enthousiasme van het team en de deelnemers, om in
november dit culinaire festijn weer te organiseren.
Na de ledenvergadering in maart, werd op 14 april met veel succes Expeditie Hemmeland voor de
kinderen van de lagere school gehouden. Op 28 april hebben we samen met de buurtverenigingen
Binnendijckers en Pitto voor de eerste keer een Oranjebal georganiseerd. Het feest werd een
geweldig succes en we zullen proberen om ieder jaar een Oranjebal te organiseren. Onze dank
gaat uit naar de fa Leguit en Roos voor het belangeloos ter beschikking stellen van hun terrein.
30 April: Koninginnedag. De dag ervoor en erna kwam de regen met bakken uit de hemel, maar op
de dag zelf was het echt fantastisch mooi weer. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de
Tonnerace, Kinderspelletjes in de Groote Noord en de Havenbootrace, hadden we ook een nieuwe
activiteit: WK Word-Feud. Ook dit was een mooie aanvulling op het evenementen terrein en vele
deden hieraan mee. Op 17 mei hadden we weer de weergoden flink mee toen we met ca 40
personen op de fiets naar het Fort Edam gingen en daar onze eigen pick-nic mand leeg te eten.
De route terug duurde veel langer door stops voor een ijsje bij Honingh en een afzakkertje bij
het Wapen van Katwoude. Tien juni, Open Tuinen Dag: weer scheen de zon volop en konden de
bezoekers genieten van de vele tuinen. In iedere tuin was wel wat te beleven. Maar eind juni
hadden we het weer nu behoorlijk tegen waardoor de Wandeltocht door Waterland en de High
Tea geen doorgang vond. In september vond de jaarlijkse Buurtbarbeque plaats. Het wordt wel
eenzijdig, maar mooier weer konden we niet hebben en onze barbecue rookte als nooit te voren.
In het najaar hadden we nog het spel Kolonisten van Catan in het Lutherse Clubhuis, de
Stadswandeling door Monnickendam met als gidsen Piet en Klaas Roos, wat alle deelnemers
geweldig hebben gevonden, Halloween met meer dan 1500 bezoekers, Kerstukjes maken zo’n
dertig kwekkende vrouwen in de kantine van de fa Leguit en Roos en natuurlijk het verrassende
stektakel Winteravond Straattheater.
Nieuw was dit jaar: Make Up maken met Marleen Engeler.
Op vrijdag 12 oktober is de vernieuwde Havenverlichting in gebruik genomen. Alle lampjes zijn
vervangen door LED verlichting. Dit is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de LED-World
winkel aan het Prooyen en Duurzaam Waterland. Onze dank hiervoor.
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Wat gaan we dit jaar doen:
We beginnen op 7 januari met onze Nieuwjaarsborrel in de Lutherse Kerk.
Tussen 15.00 en 18.00 uur nodigen wij onze leden uit om met ons te proosten op 2013.
Naast alle jaarlijks terug kerende activiteiten hebben we voor dit jaar ook een aantal nieuwe
ideeën op het programma staan zoals:
- Op 7 april een bustoer door Noord Holland en een bezoek aan het Zuiderzee museum
Dit vindt plaat tijdens de Open Museum dagen
- Boerengolf in Overleek en een Fietstocht door de Volgermeer in de maand mei
- Een Solex tocht [moet nog verder worden uitgewerkt]
Wat we zeker weer gaan doen zijn:
- De ledenvergadering in combinatie met een kaasfondue
- Oranjebal en Koninginnedag
- Dineren bij een Dammer en Dijcker
- Buurtbarbeque
- Kolonisten van Catan
en de gezamelijke activiteiten Halloween en Winteravond Straattheater.
Ook vindt er ieder jaar Kerstbomenverbranding plaats op het Hemmeland.
Vanwege de verscherpte milieuregels mag de gemeente dit niet meer doen.
Sinds een aantal jaren wordt de vergunning van deze verbranding op naam van de Dammers en
Dijckers aangevraagd zodat de kinderen toch naar dit spectakel kunnen uitzien.
Halverwege dit jaar heeft ons bestuurslid Manon Reede helaas te kennen gegeven geen deel
meer te willen uit maken van het bestuur. Wij vinden dit erg jammer gezien haar creatieve
inbreng maar respecteren haar besluit.
Wij zijn dan ook op zoek naar een vervanger en doen hierbij dan ook een oproep aan onze leden
om ons bestuur te versterken. Zou je dit leuk vinden, meldt je dan aan bij één van ons of via
info@dammersendijckers.nl
Wil je alles nog een rustig terug kijken naar de impressies van onze activiteiten, kijk dan even op
onze website www.dammersendijckers.nl
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2013 toe.
Tot ziens bij één van onze activiteiten
Met vriendelijke groeten van het bestuur,
Cees Beets, Elsa Koerse, Marcella van Zaanen, Claudia Meij, Garrelt Bont en Ton Meijer
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