Nieuwsbrief november 2008
Beste buurtleden,
Op 5 oktober hadden we de activiteit: de “Jordaanwandeling” op ons programma
staan. Deze bewuste zondagmorgen stonden de hemelsluizen behoorlijk open.
In overleg met onze gids, Herman Souer, hebben we besloten om de wandeling af
te gelasten. De Jordaanwandeling zullen we nu in het voorjaar van 2009 plannen
en komt er weer een inschrijving via de nieuwsbrief.
12 oktober: Kolonisten van Catan
Deze zondag was het wel prachtig weer en konden we met de deelnemers buiten
naast het terras van de Koperen Vis het spel spelen. 16 deelnemers streden om
de vel begeerde trofee en natuurlijk de eeuwige roem die niet valt uit te wissen.
Vlak voordat de finale gespeeld zou gaan worden ging de pieper van John Lansing
die gelijk met een noodgang richting de brandweerkazerne vloog. Er was een
grote melding van een brand in Hotel Spaander.
De finale werd gespeeld met Michel Lansing, Timo de Gans, Stefan Meijer en
David Boom. De uiteindelijke winnaar werd: Stefan Meijer
31 oktober: Halloween
Deze activiteit werd georganiseerd door de 4 buurtverenigingen.
Wat er dit jaar allemaal niet was bedacht, onvoorstelbaar, en met een wel heel
hoog angst gehalte. Op diverse plekken durfden de kinderen er niet langs en ook
sommige ouders vonden het allemaal behoorlijk eng. Van door rook gevulde
stegen met grote spinnen en doodskisten tot afgehakte vingers, motor zagen, en
een onthoofde persoon die met zijn eigen hoofd in z’n handen liep, maakte deze
avond tot een waar gruwelijk gebeuren.
Maar,…… het was een fantastische avond en gelukkig werkte het weer goed mee.
Zo’n 350 tot 400 kinderen, en met zeker nog meer ouders, hebben deze “enge”
route gelopen.Het zal mij benieuwen wat er volgend jaar allemaal voor ideeën uit
de kast worden gehaald!!
Wat gaan we nog meer doen dit jaar?
Zaterdag 13 december: Winteravond Straattheater
Buurvereniging Pitto en Dammers & Dijckers organiseren ook dit jaar weer
“Winteravond Straattheater”

De deelnemers aan het Winteravond Straattheater hebben weer fantastische
creaties bedacht. Je zult versteld staan van wat er allemaal op theatergebied
wordt bereikt en uitgevoerd, zoals wenslichtjes in de gracht, zingende boerka’s,
dansende shovels, high tech modeshow etc, etc.
Echt, ga vanaf 19.00 uur de straat op en geniet van al deze theaterstukken die
zijn bedacht en worden vertoont. Na afloop van deze bijzondere wandeling door
de oude binnenstad, eindig je op de Haven waar je nog even lekker kan genieten
van warme kluhwein, een lekkere wafel of een portie poffertjes. Opwarmen kan
dan bij de vele vuurkorven die langs de Haven staan.
Verslag Havenverlichting
Precies een jaar geleden kwamen wij op het idee om langs de Haven verlichting
te gaan realiseren. Hier is natuurlijk veel geld voor nodig.
Voor de gehele realisatie hadden we een kleine 4000,00 euro nodig, incl vlaggestokhouders, vlaggen en vlaggestokken.
Vervolgens hebben we een sponsorbrief opgesteld en deze bij 120 bedrijven,
winkels en horeca gelegenheden door de bus gedaan. We hebben bewust voor
kleine sponsorbedragen gekozen. Er kwamen gelukkig vele reacties en dit
resulteerde dat wij voor de Jan Haringrace verlichting konden aanbrengen langs
ca 2/3 deel van de Haven. We hadden nog niet voldoende “dekking” voor de
gehele haven. Dus daarna weer een herinneringsbrief de deur uit gedaan aan de
bedrijven, winkels en horeca die nog niet gereageerd hadden.
Uiteindelijk hebben we € 3100,00 aan sponsorbedragen ontvangen. Begin oktober
hebben we, na een tip, een verzoek gedaan bij het Oranje Fonds en via deze
organisatie nog eens € 1000,00 weten binnen te trekken.
Dus konden we het resterende deel ook in opdracht geven bij de fa Ronday.
Vlak voor de Sinterklaas intocht is de havenverlichting opgehangen en is ons idee
gelukkig uitgekomen. Wij bedanken dan ook alle bedrijven, winkels en horeca
gelegenheden die mee hebben gedaan om de Haven verlicht te krijgen.
Daarnaast willen wij ook de volgende personen ook nog bedanken:
- Margriet Klok die de aanvraag bij het Oranje Fonds heeft gedaan
- Gerlof Hand voor het gereed maken van de prikkabel
- Anneke Greuter voor het maken van de Monnickendammer vlaggen
- Kees Jonker voor het leveren van de stof van de vlaggen
- Evert van Zaanen met de Manitou
En natuurlijk iedereen die ons hebben geholpen met het indraaien van de vele
honderden bolletjes in de prikkabel.
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris

