
 

 

 

Nieuwsbrief november / december 2007 

 

Beste buurtleden, 

 

Verslag van buurtactiviteiten 

31 oktober: Halloween 

De Halloween spooktocht was dit jaar weer een enorm succes. Wie je ook 

hoorde, iedereen, jong en oud, hebben genoten van alle acts die door de 

buurtbewoners waren bedacht. Het was ongelofelijk en ook het weer werkte dit 

jaar geweldig mee.  

De start was om 18.30 uur bij de Grote Kerk en eindigde In de Roode Kaper 

Prins. In totaal waren er minstens 550 kinderen en ouders die de tocht hebben 

afgelopen. 

Om ca 20.30 was iedereen klaar met de tocht en kon de trekking voor de prijzen 

worden gedaan. Vanuit een oude stembus werden de winnaars getrokken. 

Mees Snoep, Maud Langeberg en Nina Jongmans wonnen ieder een tegoedbon 

Het woord dat gevormd moest worden:  “Blubberpudding”  

[wie bedenkt nou zo iets!!!] 

Op naar volgend jaar. 

 

Komende activiteiten: 

 
14 december: Workshop  Kerststukjes maken 

Lokatie: Gemeentewerf vanaf 14.00 uur 

Hiervoor kun je je opgeven bij Garrelt Bont en Ed Willms 

Dus als je mooie kerststukjes wilt gaan maken, kom dan naar de Gemeentewerf. 

Al het groen etc is aanwezig, alleen bakjes o.i.d. moeten zelf meegenomen 

worden 

 
15 december: Winteravond Straattheater 

Het thema van deze avond is:  “Licht en Donker” 

Via een plattegrond zal je langs alle theaterstukjes worden geloodst.  

In onze buurt zal er weer op de Haven vuurkorven staan, er kan weer een 

kerstboodschap worden ingesproken die op een groot doek zal worden vertoont, 

er komt een Red Light District en natuurlijk zal er weer wat aan de inwendige 

mens worden gewerkt met o.a. klühwein, snert en diverse hapjes champignons. 

Dus kom genieten van al het theaterwerk op deze avond. 

 



 

 

 

 

 

 

Activiteiten in januari en februari 2008: 
- 9 januari: Kerstbomenverbranding op 9 januari op het Hemmeland vanaf  

16.30 uur 

- 1 februari: Dia avond over “Wandeling door Monnickendam” door Garrelt Bont 

om 20.00 uur in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 

Garrelt Bont zal d.m.v. een speciaal samengestelde selectie dia’s u meenemen met 

een wandeling door Monnickendam. Ook het commentaar wordt door Garrelt 

verzorgd. Zo zult u zien hoe Monnickendam door de eeuwen heen is veranderd 

maar ook wat er allemaal aan mooie plekjes zijn overgebleven in onze prachtige 

stad. 

Het zal een bijzondere avond worden die u niet mag missen en zal tot ca 22.00 

uur duren. 

Let op:  VOL = VOL 

 

Overige activiteiten in 2008 
- Wadlopen       datum nog niet bekend 

- Dropping       8 maart 

- Ledenvergadering     14 maart 

- Koninginnedag      30 april  

- Open Tuinen dag      1 juni  

- Tandem fietstocht     22 juni  

- Buurtbarbeque      22 juni 

- High Tea       augustus 

- Wandeltocht      augustus 
- Vaartocht Margaretha     september 

- Kolonisten van Catan     oktober 

- Jordaanwandeling     oktober 
 

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

gebracht van onze activiteiten en ideeën, 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer, secretaris 
 


