	
  
Nieuwsbrief september 2012
Beste Buurtleden,
Op zaterdag 8 september j.l. hadden we onze jaarlijkse buurtbarbeque in de tuin
van de fam Poolman. Het weer was ons zeer goed gezind, heerlijke temperatuur en
nauwelijks wind. Het werd zoals vanouds een heel gezellige avond die tot de kleine
uurtjes duurden en waar we ook een aantal leden konden verwelkomen die nog niet
eerder op de buurbarbeque waren geweest.
Dus op naar volgend jaar.
Wat gaan we de komende maand doen:

- Stadswandeling door Monnickendam op 7 oktober
Verzamelpunt: Waterlands Museum de Speeltoren, Start: 15.00 uur
De geboren en getogen Monnickendammers Klaas en Piet Roos zullen als stadsgidsen
ons niet alleen veel kunnen vertellen over de panden en de geschiedenis van onze
stad maar ook veel anekdotes over de bewoners etc. Wanneer je toch nog meer
over onze stad wilt komen te weten, geef je dan op door het inschrijfformulier in
te vullen en in te leveren bij Cees Beets, Oude Zijdsburgwal 20. [kosten: € 3,00 ]

- Opening vernieuwde Havenverlichting
Zoals u waarschijnlijk al had opgemerkt is de Havenverlichting nu uitgevoerd in LED
verlichting. Dit is mede mogelijk gemaakt door de LED-World winkel aan het
Prooyen en Duurzaam Waterland.De LED verlichting geeft een besparing van ca
90% t.o.v. de oude verlichting. Met de gemeente Waterland zijn we overeen
gekomen op welke tijdstippen de verlichting mag branden.
Op vrijdag 12 oktober gaan we deze verlichting officieel in gebruik nemen en dat
doen we onder genot van een drankje en een hapje op de Middendam.
Wij nodigen dus onze leden uit om dit feestelijke tintje bij te wonen.

- Kolonisten van Catan op 14 oktober
lokatie: Lutherse Clubhuis aan het Zuideinde 41
Op zondag 14 oktober, er is dan geen voetbalcompetitie vanwege de interlands,
gaan we om 14.00 uur weer “Catannen” Dus houdt je van een spelletje en van een
gezellige middag: Kom dan mee spelen.
Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom
Net als alle andere jaren geld:
“GEEN INSCHRIJFGELD, MAAR WEL PRIJZENGELD + WISSELBEKER”
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- Workshop "zelf Make-Up maken" door Marleen Engeler op 15 november
Zelf crème maken met uitsluitend natuurlijke ingrediënten! Weten wat er in je
crème zit geeft een goed gevoel, toch? In de workshop maken we een crème zelf
en laat Aat de Koning zien, hoe je jezelf een gezichts massage geeft.
De workshop duurt ongeveer 2 uur en je gaat naar huis met 2 potjes crème en het
recept.De kosten hiervoor zijn € 7,50 De workshop wordt gegeven op 15 November
2012 op Noordeinde 67 in Monnickendam. Je kunt jezelf inschrijven voor de
ochtend van 10.00 – 12.00 of in de avond van 20.00 – 22.00 uur
Opgeven vóór 10 November en VOL=VOL!!
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
In de nieuwsbrief van oktober wordt een inschrijfformulier opgenomen.
Dus wilt je de buurtleden een culinaire avond bezorgen, let dan op de volgende
nieuwsbrief.
Houdt dus de volgende nieuwsbrief in de gaten, want daar wordt het
inschrijfformulier voor deelname aan het diner opgenomen.
In de maand december vindt weer de activiteit Kerststukjes maken plaats.
Met vriendelijke groet
Ton Meijer
secretaris
===================================================================
INSCHRIJFFORMULIER voor deelname MAKE – UP maken
Kosten: € 7,50 per persoon
NAAM:
Aantal personen:

…………………………….personen

Inleveren voor 10 november bij Marleen Engeler, Noordeinde 67, Monnickendam 	
  
===================================================================
INSCHRIJFFORMULIER voor deelname aan de Stadswandeling op 7 oktober
Kosten: € 3,00 per persoon
NAAM:
Aantal personen:

…………………………….personen

Inleveren voor 4 oktober bij Cees Beets, Oude Zijdsburgwal 20 Monnickendam
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