	
  
Nieuwsbrief november 2012
Beste Buurtleden,
Op zaterdag 10 november is voor de tweede keer dit jaar het zeer succes volle
“Dineren bij een Dammer & Dijcker” gehouden.
Hier het verslag van een deelnemer:

“Culinair genieten bij de buren”
Zaterdagavond 10 november rond 18.00 uur ontmoetten ongeveer vijftig Dammers
en Dijckers elkaar in het verenigingsgebouw van de Lutherse kerk. Onder het genot
van een glas Prosecco werd er kennisgemaakt met onbekende buren en bijgepraat
met verre buurtbewoners.Hier hoorde tweederde van de aanwezigen bij welk stel ze
hun voorgerecht konden gaan nuttigen, waarna de gastheren en -vrouwen van de
eerste gang vlug naar huis sprintten voor de laatste hand aan hun gerecht. Van
stevige seizoenssoepen tot exotische hapjes, een bordje vegetarisch, vlees of vis.
En voor zover gehoord vaak begeleid door exclusieve en/of huiselijke wijnen passend
bij ieders smaak. Terwijl iedereen goed en wel was uitgegeten, werd er aangebeld
of geklopt. Het organisatieteam, bestaande uit Manon Reede en Elsa Koerse, kwam
onder muzikale begeleiding van de Vleppyie Auwurs met de spannende boodschap bij
wie de volgende gang zou worden gebruikt en welke gasten de aanwezige koks van
het hoofdgerecht bij hen thuis mochten gaan ontvangen. Maar liefst acht maal
konden Rick en Vincent, twee heren van het vrolijke muzikale trio dat velen kennen
van de buurtbarbecues, "Zuurkool met vette jus" van Sjef van Oekel ten gehore
brengen. Of het bedoeld was om de eetlust te temperen of juist om met zoveel
mogelijk gruwelijke combinaties de smaakpapillen via het gehoor van de wijs te
brengen, zullen we bij de volgende barbeque navragen.
Leuk was het wel!
Rond kwart over acht werd het hoofdgerecht geserveerd in een nieuwe setting,
met nieuwe tafelgenoten en nog meer nieuwe smaken. Hollandse pot, lekkere
lasagne, pittige prakjes of zalige zalm. Precies volgens recept, uit de losse pollepel
of finaal mislukt. Welke smaak ook werd ge(k)raakt; het was zó gezellig en oei oei
kwamen we (bijna) te laat voor het desert! Helaas geen tijd voor de afwas...
Voor de laatste gang waren de tafels in het zaaltje naast de kerk origineel
versierd met prachtige (ongekookte) groenten. Sierlijke naamkaartjes gestoken in
een spruitje of bloemkoolroosje wezen de gasten op de laatste tafelschikking van
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de avond. Smakelijke toetjes, chique taarten, dotten slagroom en een aardige
variëteit aan likeurtjes boden de aanwezigen alle gelegenheid om dit festijn tot een
geweldig einde te brengen. Wat een avond!
Manon en Elsa ontzettend bedankt voor jullie fantastische organisatie!
Iedereen die er bij was; recepten kunnen worden opgevraagd bij de dames. Helaas
kan er geen garantie worden geven dat geheime ingrediënten van (familie)recepten
ook worden prijsgegeven. En iedereen die er niet bij was: volgend jaar krijgt u vast
weer een kans. Zorg dat u voor de volgende keer geen afspraken maakt.
Groeten, Laura Janssens
Enthousiaste buurtbewoner
“KERSTSTUKJES MAKEN” op 12 december
Op woensdag 12 december kan je onder leiding van Tineke Poel-de Waart weer de mooiste
kerststukjes gaan maken. Voor het materiaal voor de stukjes 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.
“WINTERAVONDSTRAATTHEATER”
Op zaterdag 15 december is de binnenstad van Monnickendam weer even veranderd in één
groot openlucht theater en kan men weer genieten van de vele acts die worden opgevoerd
Het thema van deze avond is: “Beroemd en Berucht”
Het theater is geopend van 19.00 tot 21.00 uur
NIEUWJAARSBORREL
Alvast voor in de agenda: Op 6 januari hebben we weer onze nieuwjaarsborrel in de
Lutherse Kerk aan het Zuideinde
=======================================================================
INSCHRIJFFORMULIER voor deelname aan KERSTSTUKJES maken
Kosten: € 5,00 per persoon
NAAM:
Aantal personen:

…………………………….personen

Inleveren voor 5 december bij Ton Meijer, Noordeinde 7

Ton Meijer
secretaris
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