Nieuwsbrief februari 2008
Beste buurtleden,
Verslag van de buurtactiviteit
1 februari: Dia-avond met als thema: “Wandeling door Monnickendam”
In de Lutherse Kerk hield Garrelt Bont voor een groot aantal buurtleden een dia
avond waarmee, aan de hand van prachtige dia’s, we werden meegenomen met een
wandeling door Monnickendam in vroegere tijden.
Het commentaar werd eveneens door Garrelt verzorgd.
Klaas Roos vulde met zijn enorme hoeveelheid kennis over de bewoners, bouwstijlen en alles wat met Monnickendam te maken heeft, de dia’s aan waardoor we
volledig op de hoogte kwamen over Monnickendam uit vervlogen tijden.
Door de dia’s konden we zien hoe Monnickendam is veranderd door de eeuwen
heen, maar ook wat er gelukkig allemaal is gebleven.
Het was een heerlijke avond waarvan iedereen heeft genoten.
Na afloop bleven we natuurlijk nog even napraten onder het genot van een
drankje en een hapje

Komende activiteiten 2008:
* 8 maart:
Dropping

[om in de agenda te noteren]

De start van de dropping is bij de Grote Kerk en is voor de kinderen van de
groepen 6,7 en 8.
De kinderen worden met auto’s weggebracht naar Watergang en Edam en zullen
in kleine groepen onder begeleiding van ouderen via een route kaart weer terug
naar Monnickendam lopen. Onderweg vinden er verrassingen plaats.

* 4 april:

Ledenvergadering [gewijzigde datum]

Lokatie:
Katholieke Clubhuis aan het Noordeinde nr 20
Aanvang:
19.00 uur
Voorafgaand aan het officiële gedeelte gaan we eerst samen aan de kaasfondue
Bert van Stalborgh zal voor ons een heerlijke kaasfondue in elkaar zetten.
Om van te voren in te schatten hoeveel kaasfondue etc nodig is, vragen we het
inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Garrelt Bont, Noordeinde 55

* 30 april:

Koninginnedag

Met Koninginnedag organiseren wij weer een Vrijmarkt op de Haven waar vanaf
7.30 uur de plekken kunnen worden ingenomen.
Dit jaar gaat ook de Driebruggenloop weer plaats vinden op de Oude Zijdsburgwal. Om ca 10.00 uur beginnen de kinderen met de Bruggenloop en

aansluitend is er voor ouderen en getrainde lopers de mogelijkheid om hun
conditie te testen.
Om ca 11.30 uur vindt er in de Molensteeg [Wijde steeg] een Vatenrace plaats
voor kinderen plaats. Dus jongens en meiden zet hem op en laat wat van je zien.
Vanaf 14.00 uur wordt er weer de jaarlijke Koebotenrace gevaren. De start vindt
plaats op het Prooyen bij de loswal van Leguit en Roos en het draaipunt is voor de
Lange Brug.

* 30 april:

Oranjebal in de Mirror

Vanaf 20.00 uur kunnen de voetjes van de vloer met het Oranjebal in de Mirror
Paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk m.m.v. de Jan To band en het
Monnickendammer Popkoor.

Overige activiteiten in 2008
-

Wadlopen
Tandem fietstocht
[gewijzigde datum]
Buurtbarbeque
[gewijzigde datum]
Open Tuinen dag
Vaartocht Margaretha
High Tea
Wandeltocht
Kolonisten van Catan
Jordaanwandeling

31 mei
29 juni
29 juni
17 augustus
24 augustus
17 september
17 september
12 oktober
oktober

Voor de activiteiten Wadlopen, Tandemfietstocht, Vaartocht met de
Margaretha en de Jordaanwandeling moet men zich inschrijven d.m.v. de
inschrijfformulieren die in de komenden nieuwsbrieven komen te staan.
Wij hopen iedereen hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht
van onze activiteiten en ideeën,
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris
==========================================================================
Aanmeldingsformulier voor de kaasfondue op 4 april tijdens de ledenvergadering
In het Katholieke Clubhuis aan het Noordeinde nr. 20
Naam: ………………………………………………………………

aantal personen: …………………..

Adres: ……………………………………………………………
antwoordstrook inleveren bij Garrelt Bont, Noordeinde 55
[ aan de kaasfondue zijn geen kosten verbonden]

