	
  

	
  
	
  	
  1e NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012	
  
Beste buurtleden,
Voor u ligt inmiddels onze eerste nieuwsbrief van 2012
Onze eerste activiteit was de Nieuwjaarsborrel in de Luthers Kerk en hier kwamen in
totaal ruim 80 leden op af om het nieuwe buurtjaar in teluiden.
Op 11 februari hadden we een geheel nieuwe activiteit:
“Dineren bij een Dammer en Dijcker”
Een geweldig succes! Manon en Elsa hadden alles tot in de puntjes geregeld.
De 36 deelnemers aan dit diner kwamen in het Lutherse clubhuis bij elkaar en werden
verwelkomt met een openingsdrankje en een klein hapje.
Hier het verslag van een buurtbewoner:
“Diner uitwisseling groot succes”
De feestelijke dineruitwisseling van Dammers en Dijkers op 11 februari had een experimentele
opzet. De bedoeling van de organisatoren was, mensen bij elkaar aan tafel te krijgen via een
ingenieuze shuffle-methode. Je weet wat je moet maken (een voorgerecht, een hoofdmaaltijd of
een toetje), maar je weet niet te voren wie je aan tafel krijgt. En bij wie je verder gaat eten
weet je evenmin. Dat experiment is gelukt – meer dan dat, het was een daverend succes. De
opzet lijkt een beetje op een manier van leven die ik me nog wel herinner uit mijn studententijd,
alleen ging het daar meer om de drank en minder om het eten. En je wist nooit helemaal zeker bij
wie de avond zou eindigen, al hadden we daar te voren vaak wel hooggespannen verwachtingen
over. Maar bij ons in Monnickendam was het toeval in de juiste banen geleid: we eindigden zoals
we begonnen, in het Lutherse clubhuis. Of beter: we eindigden rijker en in ieder geval gevulder
dan we begonnen. Mijn hemel, wat kan er gegeten worden in Monnickendam. En een glaasje, daar
spugen ze ook niet in! Eten heeft over de hele wereld naast culinaire ook sociale kanten. En ook
die kwamen uitgebreid aan de orde. Sterker nog, voor mij als relatieve nieuwkomer (pas 20 jaar
Monnickendam) was dit aspect een hoogtepunt. Natuurlijk, je hebt veel mensen uit de buurt wel
eens bij Nel op de markt gezien – maar hoe dat nou precies zit, en wat wie nou van wie is, daar
kom je toch niet achter. En wat blijkt – veel van onze buurtbewoners zijn al generaties lang
echte beroepsmonnickendammers. Ze kennen elkaars opa nog, of blijken via een achternicht toch
weer aangetrouwd te zijn, of hebben vaders die met elkaar op school hebben gezeten. En
allemaal zijn ze tevreden weer terug te zijn. Een dorp binnen een stad. U wist dat natuurlijk al,
maar voor mensen zoals ik was het een aangename echte eye-opener. Niet dat ik roddel
overigens, maar ik heb wel veel interesse in de medemens. Zo weet ik nu dat de vader van
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buurman (…) ook al niet wilde deugen op school, dat overbuurman (…) een veel te mooi fornuis in
zijn keuken heeft heeft staan (graag afleveren op Noordeinde 50), en dat onze vroegere
buurtbewoonster (…) dol is op zoetigheid, net als wijlen haar mama.
Al met al: wij zijn er weer bij de volgende keer. Wat mij betreft mag het iedere maand.
Rob Boonzajer Flaes, Noordeinde 50.
En wat staat er dan nog meer op ons programma van 2012:

* De ledenvergadering op 17 maart om 20.00 uur in het Lutherse Clubhuis
Naast de gebruikelijke afhandeling van de agenda punten gaan we aansluitend een gezellige
buurtbingo houden. De prijzen op deze bingo bestaan uit prijzen die de buurtleden zelf meenemen. Dus iedereen die komt neemt een prijsje mee en zo heeft iedereen ook prijs.
Dus zoek thuis naar spulletjes die je graag aan een ander wilt geven!!!
Ook op deze avond hanteren wij maar € 1,00 per drankje,
De hapjes worden door ons verzorgt.
De overige activiteiten van de buurtvereniging voor dit jaar zijn:

- 14 april:

Expeditie Hemmeland
Dit wordt een speurtocht voor kinderen van groepen 6,7 en 8

- 17 mei:

Fietspicknic en bezoek aan het fort van Edam
We gaan op eigen fietsen naar het fort Edam waar de zelf gemaakte picknic
mand wordt leeg gegeten en aansluitend onder begeleiding van een gids een
bezoek wordt gebracht aan het Fort Edam.

- 28 april:

Oranjebal
Wij organiseren samen met de Binnendijckers en Pitto een Oranjebal voor
de buurtleden van de drie buurtverenigingen.
Lokatie: Terrein Leguit en Roos [geheel belangeloos ter beschikking gesteld]

- 30 april:

Koninginnedag
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de Botenrace, Tonnenrace en
Kinderactiviteiten in de Groote Noord, houden wij ook een Straatscrabble
met “stenen” van 30 x 30 cm op een bord van 4 x 4 meter!!!!

- 10 juni:

Open Tuinen Dag
Na 3 jaar wordt er weer een Open Tuinendag gehouden door een aantal
tuinen in de oude binnenstad van Monnickendam.

In het najaar hebben we nog op het programma staan:
- Wandeltocht door Waterland met een High Tea
- Buurtbarbeque op het terras van het Markerveerhuis
- Workshop Make Up maken met Marleen Wentzel
- Kolonisten van Catan in het Lutherse Clubhuis
- Stadswandeling door Monnickendam
- Kerststukjes maken
en natuurlijk de gezamelijke activiteiten: Halloween en Winteravond Straattheater
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In de volgende nieuwsbrief zullen wij deze, en de najaarsactiviteiten, verder onder de aandacht brengen.

met vriendelijke groet,
Ton Meijer,
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