Beste buurleden,
Ondanks dat het alweer een tijdje geleden is dat we een nieuwsbrief hebben laten
uitgaan naar onze buurtleden, hebben we toch de afgelopen tijd niet stil gezeten.
Zo hebben we aan het einde van 2006 een aantal activiteiten georganiseerd zoals;
Halloween, Winterstraat theater, Workshop kerststukjes en natuurlijk de
jaarlijkse Kerstbomenverbranding en op 10 maart de Dropping.
Wat gaan we nog meer doen dit jaar:
1e De algemene Ledenvergadering op 23maart
Lokatie het Lutherse Clubhuis aan het Zuideinde, aanvang 20.00 uur
Tijdens onze jaarvergadering zal Jan Snieder een aantal dia’s vertonen van de
Stadsfeesten 2005
Afredende bestuursleden zijn penningmeester Anja Visser en bestuurslid Martin Tellekamp.
Beide zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur brengt hiervoor de volgende bestuursleden voor:
Anita Steur voor penningmeester en Meino de Jong voor bestuurslid
Tot voor een uur voor de vergadering kunnen leden zich aanmelden voor de bestuursfunties.

2e Openlucht film in de tuin van de Lutherse Kerk op 5 mei
Iedereen is van harte welkom om gratis deze openlucht film bij te wonen
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e

Kolonisten van Catan op 15 april in de Roode Kaper Prins
Deelnemers dienen zich van te voren aan te melden bij één van de bestuursleden

4e Fietstocht door Waterland op 24 juni
Route en inschrijving wordt later nog bekend gemaakt
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Buurtbarbeque in de tuin van fam Poolman op 24 juni
Evenals vorig jaar zullen we weer een gezellige buurtbarbeque gaan houden

e

6 Kofferbakmarkten op het Hemmeland op 3 juni en ….augustus
7e Wandeltocht en High Tea op 16 september
Lokatie: De Haven

Daarnaast gaan we samen met de buurten Binnendijckers en Pitto Koninginnedag
organiseren. Zo zal door de Binnendijkers de drie Bruggenloop weer worden
gehouden, wij zullen een Tonnenrace gaan houden in de Molenstraat [Wijde
Steeg] de Koebotenrace op de buiten Haven en een start maken met een
Vrijmarkt op de Gooische Kade. Pitto zal ’s avonds een leuke speurtocht houden
voor de kinderen.

En dan als laatste zullen wij een Wandeltocht gaan organiseren op 1 juli naar
Edam.
Het thema zal zijn: “Breng de pest naar Edam”
Dus wij hopen dat er veel Monnickendammers zich nog éénmaal in hun
Middeleeuwse pak zullen hijsen en met zoveel mogelijk zweren, bulten en smerig
gekleed Edam gaan veroveren.
De afstand is ca 12 km, en kan ook door veel kinderen en minder geoefende
wandelaars worden gelopen. Edam zal versteld staan!!
We starten om 9.30 uur vanaf de Middendam en gaan dan via de Lage Dijk en
langs de Purmer Ee naar de Zedde. Daar zullen we van een aantal bewoners een
drankje worden aangeboden. Vervolgens zal de route via de Achterdichting naar
de Katwouder Molen gaan. Door het Volendammer feestcomité zullen we bij de
Molen een hapje worden aangeboden. Daarna gaan we via het Zuideinde,
Zeestraat en het Edammerpad naar Edam. In Edam zullen we door een aantal
leuk aangeklede straten lopen en waar veel oude straatmuziekanten zullen zijn.
Wij hopen op een grote opkomst.

