
 

 

 
Nieuwsbrief april 2009 

 

Beste buurtleden, 

 

Met deze nieuwsbrief van april wordt u weer op de hoogte gehouden van onze 

activiteiten. 

 

Ledenvergadering van 27 maart  

Voordat de vergadering begon hebben we gezamenlijk Paella gegeten die door onze 

buurtkoks Bert van Stalborch en Willem Jan de Widt in elkaar was gezet.  

Het was heerlijk!!! 

Om 20.45 uur begon de ledenvergadering. 

Voorzitter Ed Willms en penningmeester Anita Steur waren aftredend en niet meer 

herkiesbaar. Wij betreurden dit, maar respecteren uiteraard hun standpunt. 

Door het aftreden van Ed en Anita hebben we de leden het volgde voorgesteld: 

Manon Reede wordt voorzitter, Claudia Meij wordt nu penningmeester en het 

bestuur wordt verder aangevuld met Marcella van Zaanen en Diederik Jansens. 

De vergadering is hiermee accoord gegaan en dus is het bestuur weer compleet. 

 

Kinderactiviteit 

De informatie hierover is al op de Binnendijkschaol verstrekt. 

 

Buurtcontributie 

Dit jaar zijn wij begonnen met het innen van de buurtcontributie via ons 

rekeningnummer. Vele buurtleden hebben hier al gebruik van gemaakt. Wij hopen 

dat er nog meer zullen volgen want het scheelt ons heel erg veel werk. Na 1 mei 

gaan we de overige buurtleden weer een bezoek aan huis brengen voor de 

buurtbijdrage. Vermeld wel a.u.b. het naam + adres op de overschrijving. 

Rekeningnummer Dammers & Dijckers:  Rabo Bank 31.07.31.267 

Namens het bestuur willen wij alvast bedanken voor deze medewerking. 

 

Jordaanwandeling: 

Op 17 mei zal nu de Jordaanwandeling plaats vinden die vorig jaar is afgelast. 

Stadsgids Herman Souer zal ons alle mooie plekjes laten van de Jordaan laten 

zien. We gaan in twee groepen van maximaal 20 personen per groep 

Dus wees er snel bij want het aantal is beperkt. [maximaal 40 personen] 

De 1e groep zal om 11.00 uur vertrekken en de 2e groep om 14.00 uur. 

Het vervoer naar de Jordaan is op eigen gelegenheid. 

De aanmelders krijgen voor vertrek van ons nog het programma en indeling 

Via het inschrijfformulier kan voor deze wandeling worden ingeschreven. 
 



Monnickendams Debutanten Bal 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al informatie over deze activiteit gegeven. 

Op dit moment zijn er helaas nog te weinig aanmelders, en dat mede komen door de 

kledingstijl die wij voor ogen hadden. Dit zou voor vele een “hindernis” kunnen zijn 

en daarom vragen wij nu om zo netjes mogelijk gekleed te komen. 

We beginnen op vier vrijdagavonden met “In-dans avonden” en op 20 juni vindt het 

eerste Monnickendams Debutanten Bal plaats. 

Het dansen gebeurt onder leiding van een dansleraar(es) 

Dus, voetjes van de vloer, en meldt u aan via het inschrijfformulier die nu voor 15 

april a.s. moet zijn ingeleverd. 

Veel dansplezier gewenst!  

 

Vlootdag in Monnickendam 

Op 12 april a.s. vindt er in Monnickendam een Vlootdag plaats. 

Breng eens een bezoekje aan deze prachtige Bruine Vloot die vanuit onze stad 

zeiltochten organiseert over het IJsselmeer. De koffie staat je klaar. 

De Margaretha van Joke Middelbeek en Peter Hoins is ook aanwezig en er kan een 

ijsschuit worden bewonderd.  

 

 

Met vriendelijke groeten, Ton Meijer, secretaris 

 

 

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

Aanmelding voor het Monnickendams Debutanten Bal 

• “In dans avonden” op 24 april, 8 mei, 29 mei en 5 juni Kosten: € 10,00 p/p  

• Monnickendams Debutaten Bal, 20 juni  Kosten € 7,50 p/p 
Graag uw keuze omcirkelen  

 

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

 

Adres:  …………………………………………………………… 

 

Aanmeldingsformulier inleveren voor 15 april bij: 

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

 

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

Aanmeldingsformulier voor de Jordaanwandeling op 17 mei  

Kosten:  € 5,00 per persoon  

 

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

 

Voorkeur:  1e groep:  11.00 uur   /   2e groep:  14.00 uur  [graag voorkeur omcirkelen] 

 

Aanmeldingsformulier inleveren voor 1 mei bij Manon Reede, Havenstraat 4. 


