
 

 

Nieuwsbrief oktober 2007 

 

Beste buurtleden, 

 

Verslag van buurtactiviteiten 

Op 26 augustus j.l. zijn 35 buurtleden mee geweest op het Partyschip de 

Margaretha van Peter Hoins en Joke Middelbeek. Het was een prachtige 

vaartocht langs het IJ-meer, Amstel, Vecht, door Weesp, Muiden en via het 

IJsselmeer, Pampus terug naar de Nieuwedammerdijk. Het weer was uitstekend 

en ook de catering was voortreffelijk. Marieke Tolman zorgde voor een 

vlekkeloze bediening. Wij bedanken Peter, Joke en Marieke voor deze mooie 

vaartocht. Een aantal buurtleden, waar onder de bekende heer E.S. uit het 

Noordeinde, hebben al aangegeven dat deze tocht ook volgend jaar weer op het 

programma moet komen. Zo niet, dan zullen ze een “coup” op het bestuur plegen!!!   

Wij zijn gewaarschuwd. 

 

16 September: Onze vaste activiteit Wandeltocht door Waterland en de High Tea 

s’ Morgens is met behulp van een behoorlijk aantal buurtleden de tenten weer 

opgebouwd en alles ingericht voor de altijd gezellige High Tea. 

Maar eerst hebben we, helaas met maar 14 personen, de Wandeltocht door 

Waterland gehouden. Het was een mooie tocht en met heerlijk wandelweer. 

Vanaf 16.00 uur was de High Tea gereed en een hoop buurtleden hebben van deze 

gezellige High Tea genoten. Vele buurtleden hebben weer voor de heerlijke hapjes 

en zoeternij gezorgd. Daarvoor onze dank. Het was perfect. 

 

22 September: Buurtfeest in de Roode Kaper Prins 

Onder het motto: “Manon is jarig” hebben we weer eens een ouderwets gezellige 

avond gevierd in ons alom bekende buurtcafé  “In de Roode Kaper Prins”  

Wij kunnen jullie verzekeren dat diegene die niet geweest zijn wel wat gemist 

hebben. Het feest duurde natuurlijk weer tot in de vroege uurtjes. 

 

23 September: Kolonisten van Catan 

De dag na het buurtfeest, en dat valt niet echt mee, was er natuurlijk weer het 

gezellige bordspel “Kolonisten van Catan”. Door het prachtige weer konden we met 

de deelnemers het spel spelen aan de Haven. Na een spannende finale tussen 

Wouter Los, al twee keer winnaar, Edwin Verbeek, Stefan Meijer en de 

gebroeders Lansing, werd uiteindelijk Michael Lansing de winnaar en mag de 

trofee voor een jaartje thuis op de schoorsteenmantel parkeren. Succes 

Liesbeth. 



Wat staat er verder aan te komen: 

31 oktober: Halloween 
Ook dit jaar zullen we samen met buurtvereniging Pitto weer een spannende 

tocht gaan organiseren voor klein en groot. 

De start is om 18.30 uur bij de Grote Kerk en eindigt In de Roode Kaper Prins. 

Dus, maak je spannend en laat iedereen schrikken en verbazen. 

Tijdens de speurtocht kun je letters verzamelen die een woord vormen. Voor de 

winnaar hebben we een leuke attentie. 

 

14 december: Workshop  Kerststukjes maken 
Lokatie: Katholieke Clubhuis aan het Noordeinde vanaf 14.00 uur 

Hiervoor kun je je opgeven bij Garrelt Bont en Ed Willms. 

 

15 december: Winteravond Straattheater 
De werkgroep is nog volop bezig met het uitwerken van de ideeën en in de 

nieuwsbrief van november / december zullen wij jullie verder informeren. 

 

Activiteiten in januari en februari 2008: 
- Kerstbomenverbranding op 9 januari 

- Dia avond over “Wandeling door Monnickendam” door Garrelt Bont 

Op 1 februari om 20.00 uur in het RK-Clubhuis aan het Noordeinde 

 

Dan nog het volgende: 

Voor de wintermaanden zijn wij op zoek naar handige buurtgenoten die op vanaf 

vrijdag 9 november om 13.00 uur op de gemeentewerf ons willen helpen onder 

het motto:  “Klussen Winterproject”  Opgeven bij Ed Willms, tel. 652084 

We hebben een aantal ideeën en wat attributen die opgeknapt moeten worden. 

 [er hebben zich al buurtklussers opgegeven, maar er kunnen er altijd nog bij] 
 

DVD Wandeltocht “Breng de Pest naar Edam” 
Deze DVD kan nog besteld worden en mag echt niet in de collectie ontbreken. 

Hij is te bestellen bij Ton Meijer, Noordeinde 7. Kosten:  € 12,50 / stuk 

 

Nieuwe activiteiten in 2008 
Zie hiervoor onze nieuwsbrief van december 

Wij hopen onze buurtbewoners hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben 

gebracht van onze activiteiten en ideeën, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer, secretaris 


