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Beste Buurtleden, 

De Nieuwjaarsborrel op 9 januari in de Lutherse Kerk was een geweldig succes. 

Ongeveer 100 buurtleden zijn langs gekomen en dat deed ons veel plezier. 

Vooral ook de buurtleden die we normaal niet zo vaak bij onze activiteiten zien.  

Misschien een reden om eens bij andere activiteiten langs te komen zoals bij onze 

jaarvergadering op zaterdag 19 maart. U zult ontdekken dat de vergadering maar een 

klein (wel belangrijk) onderdeel is van deze gezellig Dammers & Dijckers-avond. 

 

12 MAART AVONDSPEURTOCHT 

Op zaterdagavond 12 maart organiseren onze buurtvereniging samen met Pitto en 

Overleek voor de vierde keer deze activiteit. Vanaf 19.00 uur staan bij de Grote kerk 

de eerste groepjes kinderen te trappelen van ongeduld om met hun begeleiders van 

start te mogen gaan.De tocht is bedoeld voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Ze gaan de 

duisternis in op zoek naar het eindpunt en komen onderweg verschillende opdrachten 

tegen. Via de basischolen wordt iedereen van de nodige info voorzien. 

 

19 MAART JAARVERGADERING 

De jaarvergadering is dit jaar op zaterdag 19 maart om 20.00 uur in het LUTHERSE 

CLUBGEBOUW op het Zuideinde. Zoals u leest hebben we dit jaar niet alleen gekozen 

voor een andere locatie maar ook een andere opzet. We maken er gezellige avond van 

met een drankje (kosten €1,-) en een hapje. Door Ton Meijer wordt er een fotoquiz 

georganiseerd met als thema: “Waar staat de fotograaf”  

Dus als u wilt kijken hoeveel u weet van Monnickendam, doe dan mee met deze quiz. 

Wij hebben een originele prijs voor de winnaar.  

 

BONNETJES WIJNHUIS MONNICKENDAM 

Bent u nog in het bezit van kassabonnetjes van het Wijnhuis Monnickendam? Wilt u zo 

vriendelijk zijn om deze in te leveren bij onze penningmeester Claudia Meij, Zuideinde 

4a. Zo sponsort u onze buurtvereniging!!! 
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VAARTOCHT met de VROUWE FRIDA CORNELIA 

 

Op zondag 15 mei organiseren we samen met Jos en Marjolein van de Vrouwe Frida 

Cornelia een VOLLEDIG VERZORGDE ZEILTOCHT met een BEZOEK AAN PAMPUS!! 

. 

Het vertrek is om 10.00 uur en we verwachten om ongeveer 17.00 uur weer terug te 

zijn. U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lekkers erbij. Ook een broodjeslunch 

met soep en een borrelgarnituur ontbreekt niet. Dit is incl. alle non-alcoholische 

dranken. Alcoholische dranken zijn verkrijgbaar tegen een schappelijke prijs. 

Omdat Jos en Marjolein het leuk vinden om als Buurtschip wat te betekenen voor de 

Buurtvereniging hebben ze een zeer schappelijk Dammers & Dijckers prijsje bedacht. 

 

Volwassenen            € 37,75 (incl. bezoek aan Pampus) 

Kinderen 5 t/m 11 jr  € 20,25 (incl. bezoek aan Pampus) 

Kinderen 0 t/m 4  jr   Gratis 

 

Aanmelden d.m.v. onderstaand strookje in te vullen + verschuldigd bedrag in een 

envelop in te leveren bij Marcella van Zaanen, Zuideinde 53. VOOR 14 MAART!!!! 

VOL=VOL 

 

Met vriendelijke groet, Marcella van Zaanen (bestuurslid) 

 

  

Mee met de geheel verzorgde zeiltocht, met een bezoek aan Pampus 

 

Aantal volwassenen                         x € 37,75 = € 

 

Aantal kinderen 5 t/m 11 jr              x € 20,25 = € 

 

0 t/m 4 jr = gratis                                       ------------- 

                                                             € 

 

INLEVEREN (+geld) voor 14 maart bij Marcella van Zaanen Zuideinde 53 


