
Nieuwsbrief juli 2007   

 

Beste buurtleden, 

 

De vakantie staat voor de deur en wij hebben ons voorjaarsprogramma achter de 

rug. 

Een korte samenvatting van onze activiteiten: 

In maart hebben we samen met de Pitto een Dropping gehouden. Het werd een 

geweldig leuke speurtocht en het was perfect georganiseerd. Zeker voor 

herhaling vatbaar. 

De Openluchtfilm “Knight-Tales is een heel leuke film en werd redelijk bezocht, 

al was het fris die avond. Maar dat kwam voornamelijk doordat het “raam” open 

stond. 

Het buurtfeest op 29 mei in de tuin van de Lutherse Kerk was ondanks de frisse 

wind een succes en werd goed bezocht. De vuurkachel zorgde voor de nodige 

warmte en met de muziek van Anton Titsing, Vincent Koerse en Rik Lagrand komt 

de gezelligheid vanzelf. 

Koninginnedag was een groot succes. Twaalf teams hadden zich ingeschreven 

voor de Koebotenrace. Uiteindelijk ging, na een geweldig spannende strijd, de 

eerste plaatst naar het team van Jachthaven Hemmeland. De “Gouden BH” ging 

naar het Pitto team. [wie wil nou zoiets winnen!!!] 

De Vrijmarkt en de Vatenrace moeten nog hun plekje verdienen, maar volgend 

jaar gaan we ook deze activiteiten weer organiseren. De Dammers & Dijckers bar 

aan de Haven draaide op volle toeren en de meeste teams bleven lang hangen. 

Op 24 juni hadden we de fietstocht door Waterland en ’s avonds was het weer 

tijd voor de jaarlijkse buurtbarbecue in de tuin van de fam. Poolman. We hadden  

5 grote partytenten opgezet, en ondanks de regen waren er heel veel, ruim 60, 

op de barbecue afgekomen. 

En dan: 1 juli, de Wandeltocht naar Edam, onder het motto:  

                          “Breng de pest naar Edam”. 

Een ongelofelijk succes. Zo’n 300 Monnickendammers hadden zich nog een keer 

in hun middeleeuws pak gehezen en met al deze armoedzaaiers, pestleider, 

leprozen, paarden, handkarren  en weet ik al niet meer togen we richting Edam.  

Na een korte onderhandeling werden we toegelaten en volgde een rondwandeling 

door Edam. Ze wisten daar echt niet wat hun overkwam. Monnickendam heeft 

zich weer van zijn beste kant laten zien. Er waren zelf Edammers die zeiden: Nu 

dat de Monnickendammers er zijn is het pas echt feest!! 

Daarnaast heeft onze buurt ervoor gezorgd dat er nu definitieve grondpotten 

rondom de Haven zijn geplaatst zodat tijdens elke festiviteit er palen in 

geplaatst kunnen worden waar de nodige versiering aan gemaakt kan worden. 

Dus tot zo ver ons voorjaarsprogramma. 



 

Na de vakantie hebben we natuurlijk nog het nodige op ons programma staan, 

zoals: 

- De Kolonisten van Catan boordspel in de Roode Kaper Prins 

- De High Tea aan de Haven 

- Een wandeltocht door Waterland 

- Halloween 

- Winteravond straattheater 

In ons volgende nieuwsbrief zullen wij hierover meer informatie geven. 

 

Op 26 augustus gaan een aantal van te voren ingeschreven buurtleden mee voor 

een vaartocht over de Amstel, de Vecht en IJ-meer met het Partyschip de 

Margaretha. 

Hiervoor zijn nog slechts 3 plaatsen beschikbaar. Dus wie nog mee wil, kan zich 

opgeven bij Ton Meijer. De kosten bedragen;  € 45,00 per persoon. 

 

Rest ons nog iedereen een geweldige vakantie toe te wensen en we zien elkaar 

weer op één van onze activiteiten. 

 

Ton Meijer 

secretaris 


