Nieuwsbrief januari 2008
Beste buurtleden,
Verslag van de buurtactiviteiten
14 december:
Workshop Kerststukjes:
Dit jaar hadden was de kantine op de gemeentewerk de lokatie voor het maken
van de kerststukjes. Zo’n 15 buurtgenoten en 10 personeelsleden van de
gemeente waren aanwezig en maakten de mooiste kerststukjes. Ed had voor de
nodige spulletjes gezorgd waaronder veel restanten van de verkoop in de Roode
Kaper Prins tijdens de kerstmarkt die we van Muus de Groot hadden gekregen.
Het werd een gezellige bijeenkomst, die ook dit jaar weer op de agenda komt te
staan.
15 december:
Winteravond Staattheater
Samen met buurtvereniging Pitto hebben wij voor de 2e keer Winteravond
Straattheater georganiseerd. Mede door het weer, is deze avond een ongekend
succes geworden, en door vele honderden Monnickendammers bezocht.
Iedereen kon genieten van de vele acts die door de vele vrijwilligers waren
bedacht. Het thema was dit jaar “Licht en Donker”
Op de Fluwelenburgwal dobberden vele lichtjes in de gracht, op de Korte Burgwal
voerden reusachtige poppen een liefdesact op, in de meubelwinkel van Klok werd
er gedanst op de muziek van een levende jukebox, Scooge vertelde in de
Doopsgezinde kerk z’n zwarte visie op Kerstmis, in de winkel van Dick en Nel
Schaap was er een act van wijzen op sterrenjacht etc. etc.
Op de haven speelde de Monnickendammer Big Band, kon de kerstboodschap
worden ingesproken en zorgde de vuurkorven voor de nodige sfeer. Zoals
gebruikelijk leefde Cor en Evert zich uit met de verkoop van de Glühwein die de
nodige opbrengsten op leverde en nodig zijn om de kosten te dekken en zorgde
Anja en Linda voor de wafels die gretig aftrek hadden.
Iedere keer sta je weer versteld hoeveel creativiteit de vrijwilligers aan de dag
leggen en het publiek weten te vermaken. En dit allemaal geheel belangeloos.
9 januari:
Kerstbomenverbranding
Voor de derde achtereenvolgde jaar verzorgen wij de Kerstbomenverbanding op
het Hemmeland. Nadat de brandweer was gestopt met de organisatie heeft
buurtvereniging Dammers & Dijckers de organisatie overgenomen.

Door de kinderen zijn er zo’n duizend kerstbomen richting het Hemmeland
gesleept en zorgde voor een geweldig vuur.

Activiteiten 2008: [om in de agenda te noteren]
- Dia-avond “Wandeling door Monnickendam”

1 februari

Garrelt Bont zal d.m.v. een speciaal samengestelde selectie dia’s u meenemen met
een wandeling door Monnickendam. Ook het commentaar wordt door Garrelt
verzorgd. Zo zult u zien hoe Monnickendam door de eeuwen heen is veranderd
maar ook wat er allemaal aan mooie plekjes zijn overgebleven in onze prachtige
stad. Het zal een bijzondere avond worden die u niet mag missen en tot ca 22.00
uur zal duren. Let op: VOL = VOL
Lokatie:
Lutherse Kerk aan het Zuideinde
Aanvang:
20.00 uur

Overige activiteiten in 2008
- Dropping
8 maart
- Ledenvergadering
14 maart
- Koninginnedag
30 april
[koebotenrace, vrijmarkt, tonnenrace, driebruggenloop]
- Tandem fietstocht
22 juni
- Buurtbarbeque
22 juni
- Open Tuinen dag
17 augustus
- High Tea
augustus
- Wandeltocht
augustus
- Vaartocht Margaretha
september
- Kolonisten van Catan
oktober
- Wadlopen
datum nog niet bekend
- Jordaanwandeling
oktober
De definitieve data’s voor de activiteiten in augustus, september en oktober
worden in de volgende nieuwsbrieven kenbaar gemaakt.
Wij hopen iedereen hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht
van onze activiteiten en ideeën,
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris

