
 

 

 

Nieuwsbrief juni 2008 

 

Beste buurtleden, 

 

Verslag Wadlopen  
24 mei was het dan zo ver: We gingen Wadlopen 

Onder leiding van projectleider Meino de Jong, vertrokken we om 14.15 uur met 

schitterend weer, zo’n 23 graden, met z’n elven vanaf het Bolwerk richting 

Wierum. Ondanks dat tot twee keer toe de Tom-Tom het liet afweten, [gelukkig 

staan er nog ANWB borden die wel de juiste richting aangeven] kwamen we om 

ca 16.00 uur in Wierum aan. Na een bakkie te hebben genuttigd, vertrokken we 

met ongeveer 50 personen en 4 gidsen iets over vijven het Wad op. Meteen bij 

de eerste stap zakten we tot de enkels in de slib en waren meteen “door”   

Deze tocht was in totaal 12 km lang en duurt ongeveer vier uur. 

Meino had ons prima voorbereid van wat we mee moesten nemen en dat was maar 

goed ook. Er stond een behoorlijke harde wind die we vol tegen hadden naar de 

Engelsmanplaat. Koppen op de golven en daarom was een windjack van grote 

waarde. 

Na ruim twee uur te hebben geploeterd door slib, water tot aan de kont en 

uiteindelijk een harde zandplaat, bereikten we het einddoel op de Engelsmanplaat. 

Hier hadden we even de tijd om wat eten en drinken tot ons te nemen en zijn al 

gauw weer terug naar de kust gegaan. Het water was verder weggelopen waardoor 

we eigenlijk alleen maar door slib moeten en nauwelijks nog door diep water, op 

één keer na. Om ca 21.00 uur waren we weer aan land. Snel even alles afspoelen en 

schone kleren aan trekken en daarna zijn we naar rest. Humphfries in Leeuwarden 

gereden waar we voor 22.00 uur moesten zijn, en dat lukte net. Heerlijk gegeten 

en we waren rond half twee, moe en voldaan weer in Monnickendam.  

Meino had alles gewoon perfect geregeld. 

Het was een prachtige ervaring voor velen van ons omdat het de eerste keer was. 

En ik…… had na afloop een spierpijn van hier tot Tokio en kon thuis bijna de trap 

niet meer op. Dus namens mij: Meino be…dankt!!! 

 

Wat staat er nog op het programma in de maand juni: 

* Midzomerfeest op 21 juni  
Het Midzomerfeest wordt gehouden in de tuin van de fam. Poolman aan het 

Zuideinde met als thema: “Zonlicht en Vrolijkheid” 

 

 



 

Wat gaan we doen: 

Vanaf 17.00 uur is iedereen van harte welkom voor de “Barbecue en de Singletjes” 

avond. Voor de barbecue neemt iedereen zijn eigen eten mee en wij zorgen voor 

de barbecue en de kolen. Ook zou het leuk zijn als iedereen  5 tot 10 singletjes 

[vinyl, geen CD’s dus] meenemen die dan op deze avond gedraaid zullen worden op 

een echte onvervalste platenspeler. Het wordt dus weer genieten van die tijd dat 

deze singles een hit waren. 

Verder zullen wij zorgen voor Party tenten, verlichting, biertap, wijn, frisdranken, 

platenspeler met versterker etc.  

[bier en wijn tegen gereduceerd tarief van € 1,00 per glas] 

Wij hopen op jullie komst naar deze gezellige avond. 

 

* Tandem fietstocht op 29 juni 
Om 11.00 uur vertrekken we allemaal tegelijk bij de Roode Kaper Prins aan de 

Havenstraat per tandem of op eigen fiets voor een fietstocht door de Beemster. 

De lengte van de tocht is tussen de 40 en 50 km waar we de hele dag over 

kunnen doen. Onderweg zullen er stops zijn voor Picknicken [eigen picknickmand] 

drinken etc. 

De kosten zijn:  € 20,00 per tandem en  € 2,50 op eigen fiets 

Dus vindt je het leuk om samen mee te doen aan deze fietstocht per tandem, vul 

dan z.s.m. de aanmeldstrook in en lever deze in op Noordeinde 7. 

I.v.m. het inhuren van de fietsen graag voor 15 juni aanmelden. 

 

In de nieuwsbrief van juni / juli komt er meer info over de Vaartocht met de 

Margaretha op 24 augustus. 

 

Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te hebben 

gebracht over de activiteiten  

  

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer, secretaris 

 

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

Aanmeldingsformulier voor de Tandemfietstocht op 29 juni, kosten € 20,00 

 

Naam: ……………………………………………………………… Adres: ………………………………………….  

 

 

antwoordstrook inleveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7  

of per e-mail meij5869@wxs.nl 


