Nieuwsbrief augustus 2008
Beste buurtleden,

Verslag Open Tuinen Dag
Op 17 augustus heeft het tuinencomité van de Dammers & Dijckers voor de 2e
keer de Open Tuinen Dag georganiseerd. Dit keer waren er 12 tuinen door het
comité geselecteerd. In iedere tuin was een activiteit aanwezig zoals een
wijnproeverij, visroken, muziek, kaarverkoop voor de Grote Kerk, eigentijdse
kunst etc, etc. en natuurlijk was er in vele tuinen ook aan de inwendige mens
gedacht. Daarnaast hadden alle tuinen een bijzondere “naam” meegekregen.
De vraag was vooraf, hoe zou het weer zijn en hoeveel bezoekers we zouden
kunnen ontvangen in al die tuinen
Nou het werd een geweldig succes. Het weer was precies zoals het moest zijn
voor een bezoek aan een tuin. En belangstelling…… overweldigend. Het was één
stroom aan bezoekers van begin tot het eind en ze keken hun ogen uit wat voor
bijzondere tuinen Monnickendam herbergt achter als die voordeuren.
Een grote pluin voor het tuinencomité Louise, Mariëlle, Marleen, Monon en Linda
Op naar de volgende uitvoering over 3 jaar.

Vaartocht met de Margaretha op 24 augustus
Helaas hadden we dit jaar te weinig aanmelders om de vaartocht door te kunnen
laten gaan. Met Joke is afgesproken om volgend jaar wel weer een vaartocht op
te zetten.
Maar, we hebben nog een paar hele leuke activiteiten dit najaar.

Op 7 september hebben we weer de jaarlijkse High Tea
Maar voordat de High Tea begint kunnen buurtleden zich opgeven voor een

Verrassings Bustoer door Noord Holland.
We hebben Mart Leek bereid gevonden om te gaan rijden. Het zal een hele leuke
tocht worden en………….we houden het nog even spannend wat we verder doen!!!
We vertrekken om 11.00 uur vanaf het Bolwerk en zijn om ca 15.00 uur terug.
Via het aanmeldingsformulier kan men zich opgeven voor deze verrassende
bustoer die slechts € 4,00 per persoon kost, excl koffie en drankjes.

De High Tea vindt dit jaar vanaf 16.30 uur plaats in de tuin van het Katholieke
Clubhuis aan het Noordeinde nr 22. De High Tea ploeg zal zoals alle jaren weer
voor de nodige lekkernijen zorgen.
Deze activiteit is zoals altijd geheel gratis voor onze buurtleden.
En dan nog:

5 oktober: Jordaanwandeling
Stadsgids Herman Souer zal op 5 oktober een speciale Jordaanwandeling houden
voor buurtleden van de Dammers & Dijckers.
Hij kan twee groepen van in totaal 20 personen rondleiden door de Jordaan.
Dus wees er snel bij want het aantal is beperkt. [maximaal 40 personen]
De 1e groep zal om 11.00 uur vertrekken en de 2e groep om 14.00 uur.
Het vervoer naar de Jordaan is op eigen gelegenheid.
De aanmelders krijgen voor vertrek van ons nog het programma en indeling.

12 Oktober: Kolonisten van Catan
Ook dit jaar wordt er weer dit spannende boordspel gespeeld voor iedereen die
mee wilt doen. Zoals gebruikelijk is de lokatie natuurlijk weer De Roode Kaper
Prins aan de Havenstraat. Deelname: Gratis!!
De 1e prijs zal bestaan uit een trofee en natuurlijk de eeuwige roem.
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris
==========================================================================
Aanmeldingsformulier voor de Verrassende Bustoer door Noord-Holland
op 7 september Kosten € 4,00 per persoon
Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………….

antwoordstrook voor 1 september inleveren bij Ed Willms, Noordeinde 91
=========================================================================
Aanmeldingsformulier voor de Jordaanwandeling op 5 oktober
Kosten: € 5,00 per persoon
Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………….

Voorkeur: 1e groep: 11.00 uur / 2e groep: 14.00 uur [graag voorkeur omcirkelen]
Antwoordstrook voor 15 september inleveren bij Manon Reede, Havenstraat 4

