Nieuwsbrief mei 2009
Beste buurtleden,
Met deze nieuwsbrief van mei wordt u weer op de hoogte gehouden van onze
activiteiten en het “wel en wee” van de buurtvereniging.
Mededeling:
Zoals al vermeld in de vorige nieuwsbrief zijn Ed Willms en Anita Steur afgetreden
als respectievelijk voorzitter en penningmeester.
Manon Reede heeft de token van voorzitter op zich genomen en Claudia Meij heeft
zich gestort op alles wat met de financiën te maken heeft. Daarnaast hebben
Marcella van Zaanen en Diederik Janssens de overige gaten in het bestuur
opgevuld.
Koninginnedag versiering.
Met een grote ploeg van in totaal 14 buurtgenoten, is op 25 april weer de
Koninginnedagversiering opgehangen rondom de Haven. Om 9.00 uur zijn we
begonnen en zo’n anderhalf uur later waren alle bolletjes, meer dan 1000 stuks,
weer gereed om op te lichten tijdens de donkere uurtjes.
Om 16.00 uur is met hulp van de Manitou van de fa Leguit en Roos, de kronen op
de palen geplaatst. Hiervoor hadden we speciale constructies gemaakt om het
geheel gemakkelijk te kunnen monteren. Het materiaal voor deze constructies is
gesponsord door Jachtbouw Slot BV. Hiervoor onze hartelijke dank.
Koninginnedag
Wat begon als een fantastische mooie dag, eindigde in een drama rondom het
gebeuren in Apeldoorn.
Toch waren er ook dit jaar weer diverse leuke activiteiten in de stad waardoor we
hopen in de komende jaren vooral de Monnickendammers aan ons te binden.
De 3-Bruggenloop krijgt weer het succes van vroeger met vele deelnemers.
De Tonnenrace is en blijft een leuke kinderactiviteit en met veel onderlinge strijd
De Havenbootrace, voorheen Koeboetenrace, is een spectakel die zijn weerga niet
kent en inmiddels begint uit te groeien tot een vast fenomeen op Koninginnedag.
Nieuw dit jaar was de Hoedenparade; geweldige creaties kwamen er tevoorschijn en
deze activiteit is zeker rijp voor herhaling.
En dan natuurlijk ons horeca – pleintje op het Prooyen wat weer een geweldig
succes werd.
Naast deze activiteiten waren er natuurlijk de vaste activiteiten waardoor er nu
weer een echte Koninginnedag is in Monnickendam.

Buurtcontributie
In de maand mei zal door de leden van het bestuur weer de jaarlijkse
buurtcontributie van het bijna “onoverbrugbare bedrag” van € 6,50 worden
opgehaald. Een aantal leden hebben hun contributie al voldaan en die worden dan
ook van een “overval” bespaard.
Feestweek in 2010: “Monnickendam door de eeuwen heen”
Met de fantastische feestweken van 2005 nog tamelijk vers in ons geheugen, zijn
een aantal enthousiaste personen op dit moment bezig om een feestweekprogramma
op te stellen voor het jubileumjaar 2010 met als thema:

“Monnickendam door de eeuwen heen”
Periode: vrijdag 25 juni t/m 2 juli;
We hebben deze periode gekozen omdat het Jan Haringweekend plaats vindt van 2
juli t/m/ 4 juli en dus prachtig hierop aansluit.
De werkgroep bestaat nu nog uit 5 personen n.l. Manon Reede en Ton Meijer van
deDammers & Dijckers, Simon Verbeek en Nard Janse van de Pitto en Jan van
Wijk van het Middeleeuws Genootschap Monnickendam.
We hebben op dit moment al een programma opgezet en wij denken dat dit een
succes kan worden. Het [voorlopige] programma bestaat momenteel uit:
vrijdag
zaterdag

25-jun
26-jun

zondag

27-jun

maandag

28-jun

dinsdag

29-jun

woensdag

30-jun

donderdag

1-jul

vrijdag

2-jul

Groot toneelstuk door verschillende Waterlandse toneelverenigingen
Oude Ambachten door de stad
Optredens Middeleeuws Genoodschap Monnickendam
Veemarkt, Klein dieren tentoonstelling, roofvogelshow
Groot toneelstuk door verschillende Waterlandse toneelverenigingen
Optredens Middeleeuws Genoodschap Monnickendam
Optocht door verenigingen, buurten etc met als thema:
"Historische hoogtepunten uit de Monnickendammmer geschiedenis"
Grachtenconcert
Happen en Tappen door de eeuwen heen
Musical in de open lucht door lagere scholen
Happen en Tappen door de eeuwen heen
Musical in de open lucht door lagere scholen
Brandweerdagmiddag voor de kinderen van de lagere scholen
Happen en Tappen door de eeuwen heen
Musical in de open lucht door lagere scholen
Happen en Tappen door de eeuwen heen
Musical in de open lucht door lagere scholen
Oude voertuigendag, auto's motoren, bussen, vrachtauto's
Start Jan Haringrace

Wij zullen jullie via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen
voor dit feestjaar

Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris

