
 

Nieuwsbrief augustus 2007 

 

Beste buurtleden, 

 

De vakantie is voor de meesten weer achter de rug en daarom gaan ook wij weer 

naar de orde van de dag. 

In de nieuwsbrief van juli 2007 gaven wij al aan om meer informatie te geven 

over de najaarsactiviteiten. 

 

Wat staat eraan te komen: 

16 september: Wandeltocht door Waterland 
Dit jaar lopen we de route Kloosterdijk, Ilpendam, Overleek, Monnickenmeer. 

Bij de kaasboerderij in Ilpendam houden we een korte tussenstop voor een 

versnapering 

 

16 september: High Tea aan de Haven 
Zoals voorgaande jaren houden we weer een High Tea aan de Haven waarbij we 

alle buurtleden uitnodigen. Een aantal van onze leden zullen zich weer inzetten 

om de tafels te vullen met de nodige broodjes, scones, taarten etc. 

Als er buurtleden zijn die hieraan medewerking willen verlenen, kunnen zich bij 

Manon opgeven. [tel 650190] 

 

22 september: Buurtfeest in de Roode Kaper Prins  
Dit is een besloten buurtfeest voor alleen leden van onze vereniging. 

Dus spreek af met je buren om weer eens gezellig met elkaar een feestje te 

maken. 

 

23 september: Boordspel Kolonisten van Catan 
Lokatie:  In de Roode Kaper Prins 

Aanvang: 14.00 uur 

Zoals ieder jaar worden er weer om drie geld prijzen gestreden en natuurlijk de 

Dammers & Dijckers trofee. 

 

31 oktober: Halloween 
Ook dit jaar zullen we samen met buurtvereniging Pitto weer een spannende 

tocht gaan organiseren voor klein en groot. 

De start is bij de Grote Kerk en we eindigen onder de Waegh. 

Dus, maak je spannend en laat iedereen schrikken en verbazen. 

 

 



 

 

 

14 december: Kerststukjes maken 
Lokatie en tijd wordt bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief 

 

15 december: Winteravond Straattheater 
In de nieuwsbrief van oktober zullen we de plannen verder bekend maken 

 

Activiteiten in januari 2008: 
- Kerstbomenverbranding 

- Dia avond over Monnickendam en Monnickendammers door Garrelt Bont 

Verdere informatie komt via de nieuwsbrief van december 

 

Dan nog hetvolgende: 

Door Peter van Maanenberg en Nico Oussoren is er een fantastische DVD 

gemaakt van de wandeltocht: “Breng de Pest” naar Edam. 
Deze DVD mag echt niet in de collectie ontbreken. 

Hij is te bestellen bij Ton Meijer, Noordeinde 7. Kosten:  € 12,50 / stuk 

 

Indien er nog bewoners van onze buurt geen lid zijn, dan kan je je bij Anita 

Steur, Noordeinde 86 alsnog opgeven. 

Zo hoef je geen enkele activiteit of feestjes te missen, en blijf je via de 

nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen in onze buurt. 

 

Voor de wintermaanden zijn wij op zoek handige buurtgenoten die op bepaalde 

tijden ons willen helpen onder het motto:  “Klussen Winterproject” 

We hebben een aantal ideeën en wat attributen die opgeknapt moeten worden. 

Hiervoor kun je je opgeven bij Ed Willms, tel. 652084 

 

Wij hopen onze buurtbewoners hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben 

gebracht van onze activiteiten en ideeën, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer 

secretaris 

 

 


