
 

 

 

Nieuwsbrief februari 2009 

 

Beste buurtleden, 

 

De afgelopen tijd hebben we ons vooral bezig gehouden met het Jaarprogramma 

voor 2009. Naast de vaste activiteiten, de Dropping, de Koninginnedag activitei-

ten, de Buurtbarbeque, Kolonisten van Catan, Halloween en Winteravond Straat-

heater, hebben we voor dit jaar een aantal nieuwe activiteiten bedacht: 

Paaseieren schilderen op 10 april met kinderen, Monnickendams Debutanten Bal en 

een Vaartocht door Waterland onder leiding van Ton Pieterse. 

De Jordaanwandeling, [vorig jaar niet doorgegaan vanwege het slechte weer] De 

Vaartocht met de Margaretha en de Bustoer door Noord Holland staan nu ook weer 

op het programma. 

 

Dropping: 

De Dropping wordt dit jaar over twee dagen gehouden. 

Op 14 maart voor de groepen 6 en 7, en op 5 april voor de groepen 8 en 1e klas 

van het voortgezet onderwijs. Deze laatste groepen krijgen een GPS- toer. 

Meer info volgt via de scholen. 

 

Ledenvergadering: 

Op 27 maart a.s hebben we onze Ledenvergadering in het RK-Clubhuis aan het  

Noordeinde 20. Aanvang: 19.00 uur 

Vooraf aan de vergadering gaan we gezamenlijk Paella eten, verzorgd door onze 

buurtkoks Bert van Stalborgh en Willem Jan de Wit. [zonder kosten] 

Voor aanmelding voor het gezamenlijk eten, vragen wij u het aanmeldingsformulier 

vóór 12 maart in te leveren bij Garrelt Bont, Noordeinde 55. 

 

Buurtcontributie 

Zoals sinds 2005, vragen wij een buurtcontributie van  € 6,50 per huisadres. 

Dit nog steeds met een knipoog naar de fantastische feesten van 2005. 

Wij zouden het heel erg prijs stellen als de contributie per bank/giro aan ons 

wordt overgemaakt. Het scheelt ons ontzettend veel werk, ook omdat we vaak 

meerder keren langs moeten gaan.Voor diegene die naar de ledenvergadering op 27 

maart komen, kunnen ook dan hun contributie betalen. 

Wij bedanken u hierbij alvast voor uw medewerking. 

Rekeningnummer Dammers & Dijckers:  Rabo Bank 31.07.31.267 

 

Jordaanwandeling: 

Op 17 mei gaan we opnieuw een poging doen om de Jordaan te verkennen. 

In de nieuwsbrief van maart zal een inschrijfformulier komen. 

 



Monnickendams Debutanten Bal 

Wat te denken aan een gezellig avond ouderwets stijldansen in een mooie versierde 

zaal met een drankje, een hapje en tussendoor wat entertainment. 

Maar dan wel in stijl. Zou dat niet fantastisch zijn om met de buurt te doen. 

En om u nu de gelegenheid te geven uw stijldansen wat op te halen of de eerste 

beginselen bijgebracht te krijgen zijn er “In-dans avonden’’.  Op 4 vrijdagavonden 

voorafgaand aan het “Monnickendams Debutanten Bal” kunt u de edele kunst van 

het stijldansen oefenen. Dit gebeurt onder leiding van een dansleraar(es). Het 

‘’Bal’’ vindt plaats in Gebouw Samuel op zaterdag 20 juni vanaf 20.00 uur. Laat 

deze kans, om er met z’n allen weer een fijn evenement van te maken, niet aan u 

voorbijgaan. Dus, voetjes van de vloer, en meldt u aan via de inschrijfformulieren. 

Veel dansplezier gewenst!  

 

Met vriendelijke groeten, Ton Meijer, secretaris 

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

Aanmeldingsformulier voor het gezamenlijk eten op 27 maart tijdens de 

ledenvergadering in het Katholieke Clubhuis aan het Noordeinde nr. 20 

 

Naam: ……………………………………………………………… aantal personen:  ………………….. 

 

antwoordstrook voor 12 maart inleveren bij Garrelt Bont, Noordeinde 55 

[ aan het gezamenlijk Paella eten zijn geen kosten verbonden] 

 

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

Aanmelding voor de “In dans avonden” op 24 april, 8 mei, 29 mei en 5 juni 

Kosten:  € 10,00 per persoon voor 4 avonden. 

 

Naam: ……………………………………………………………… aantal personen:  ………………….. 

 

Adres:  …………………………………………………………… 

 

Aanmeldingsformulier inleveren voor 30 maart 2009 bij: 

Claudia Meij, Zuideinde 4 of Manon Reede, Havenstraat 4. 

 

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

Aanmelding voor het “Monnickendams Debutanten Bal” op 20 juni 2009 

Kosten:  € 7,50 per persoon. Dames: lange avondkleding, Heren:gal uniform, 

rokkostuum, smoking 

 

Naam: ……………………………………………………………… aantal personen:  ………………….. 

 

Adres:  …………………………………………………………… 

 

Aanmeldingsformulier inleveren voor 1 juni  2009 bij: 

Claudia Meij, Zuideinde 4 of Manon Reede, Havenstraat 4. 


