
	  

Nieuwsbrief april 2012 

Beste buurtleden, 

Aankomende maanden organiseren we weer veel verschillende leuke activiteiten:  

1e Oranjebal 
Samen met de buurtverenigingen Binnendijckers en Pitto organiseren we op 28 april een 
Oranjebal op het terrein van Leguit en Roos voor de leden van de buurtverenigingen.  
De dresscode is “Oranje” 
Ook wordt er die avond een hoedenparade georganiseerd. 
Degene met de meest originele of creatiefste hoed kan rekenen op een mooie prijs! 
De toegang is GRATIS. Maar denk er nog wel even aan om het inschrijfformulier in te  
leveren bij: Ton Meijer, Noordeinde 7 
Op deze avond van het Oranjebal hebben we nog “hulp” nodig voor enkele service diensten 
zoals: Toegangscontrole, Bardiensten en Muntenverkoop. 
Wil je ons bijstaan, geef je dan even op via een e-mail of door onderstaande antwoordstrook 
in te leveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7 

2e KONINGINNEDAG.  
De Dammers & Dijckers organiseren een tal van activiteiten op ’t Prooyen, Schulpzand en  
in de Grote Noord. 
- TONNENRACE: 13.00 -14.00 uur. Houten wijnvaten over een parcours rollen. 
  Opgave ter plaatse bij Cees Beets en Co Steur. Deelname is GRATIS 
- WK OUTDOOR WORDFEUD: PRIMEUR!!  
  Aanvang: 14.00 uur. Opgave ter plaatse bij Vincent en Elsa Koerse 
  Voor meer info kijk op www.wkwordfeud.nl 
- HAVENBOOTRACE:  
  Aanvang: 14.00 uur. Deelname: GRATIS  
  Teams opgeven bij Ton Meijer. (ton.meijersebv@gmail.com) voor 25 april. 
- KINDERSPELEN: 14.00 -15.30 uur in de Grote Noord. Deelname GRATIS 
 
Wij zorgen voor nog een beetje extra gezelligheid. Er is een buitentap en gezellige muziek! 
Kom dus naar ’t Prooyen, dan zorgen we met elkaar voor een super gezellige Koninginnedag in 
de oude stad!!!!! 



	  

3e OP DE FIETS NAAR FORT EDAM en PICKNICKEN 

Op Hemelvaartsdag (do 17 mei) verzamelen we om 12.00 uur op de Middendam, om daarna (in 
een rustig tempo) met eigen fiets te vertrekken naar Fort Edam. Daar krijgen we om 13.00 
uur een rondleiding door het Fort. Na de rondleiding gaan we gezellig met elkaar picknicken. 
Het is de bedoeling dat ieder de inhoud van zijn eigen Picknic mand leef eet. Wilt u mee? 
Graag voor 1 mei onderstaand inschrijfformulier in leveren bij Manon Reede, Havenstraat 4 

En dan nog om alvast in u agenda te noteren:  
- OPEN TUINENDAG op 10 juni 
- WANDELTOCHT met HIGH TEA op 24 juni 
- BUURTBARBEQUE op 8 september op het terras van het Markerveerhuis 

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over deze activiteiten. 

Daarnaast zouden wij het leuk vinden als er door een bezoeker van een activiteit een 
verslag wordt geschreven voor in de volgende nieuwsbrief. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Marcella van Zaanen, Zuideinde 53 of 06-48570246 

========================================================================= 

Inschrijfformulier voor bezoek aan het Fort Edam 
Naam: 
Aantal personen:        volw,        kinderen. 
kosten € 5,00 p/p,  kinderen tot 12 jaar € 2,50  
Graag het inschrijfformulier met het verschuldigde bedrag in te leveren bij  
Manon Reede, Havenstraat 4 
 
======================================================================== 

Antwoordstrook voor “Service Diensten” Oranjebal 

o Bardienst 
o Toegangscontrole 
o Muntverkoop 

Graag aankruizen voor welke service dienst je zou willen inzetten. 
Antwoordstrook in leveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7 

======================================================================== 
Secretariaat:	  	  Ton	  Meijer,	  Noordeinde	  7,	  1141	  AE,	  Monnickendam,	  tel	  0299-‐651181,	  	  
e-‐mail:	  info@dammersendijckers.nl,	  website:	  www.dammersendijckers.nl	   


