Buurtvereniging Binnenstad Monnickendam
NIEUWSBRIEF MEI 2011
Beste buurtgenoten,
Ditmaal hebben we als bestuur er voor gekozen om deze nieuwsbrief huis aan huis te
verspreiden. Misschien dat er nog niet-leden zijn die voor €6,50 lid willen worden van onze
buurtvereniging. Om u een idee te geven wat we als buurtvereniging voor onze leden in 2011
al hebben georganiseerd en nog gaan organiseren.
Jan: Nieuwjaarsborrel in de Lutherse kerk.
Mrt: Jaarvergadering met de fotoquiz: Waar staat de fotograaf?
Apr: Koninginnedag in de oude Stad. (met een tonnenrace, havenbootrace, leuke
kinderspelletjes, en een horecatentje met gezellige muziek)
Mei: Zeiltocht op de Vrouwe Frida Cornelia met een bezoek aan Pampus
Juni:Zomeravondbuffet en een feestavond in onze buurtkroeg de Roode Kaper Prins.
Sept:Buurtbarbeque
Okt: Halloween
Okt: Kolonisten van Catan-tournooi
Nov: Workshop kerststukjes maken.
Dec: Winteravond straattheater.
We verzorgen in de haven ook de versiering voor Koninginnedag, Sinterklaas en Kerst en de
havenverlichting. Om een goed beeld te krijgen van onze Buurtvereniging, bezoek eens onze
website: www.dammersendijckers.nl.
Hopelijk genoeg reden om lid te worden van onze buurtvereniging!!!!!
De aankomende weken gaan we ons weer bezig houden met voor ons een hele belangrijke bron
van inkomsten: DE CONTRIBUTIE!
Bijgaande treft u een machtigingsformulier aan, zodat we 1 maal per jaar de
contributie(€6,50) van u rekening mogen afschrijven. We hopen dat veel leden er gebruik van
willen maken, want het scheelt ons een hoop tijd en werk. Tijd en werk die we liever steken in
het organiseren van leuke evenementen. Graag dit machtigingsformulier invullen en inleveren
(graag voor 6 juni) bij onze penningmeester Claudia Tellekamp-Meij, Zuideinde 4a,
Monnickendam. Na 6 juni komen we bij de overige leden aan de deur om de contributie op te
halen. Ook zijn er al leden die het machtigingsformulier tijdens de jaarvergadering hebben
ingevuld. Die hoeven dit dus niet nog een keer te doen.
We hopen veel nieuwe leden te mogen verwelkomen!! Ook als u geen zin en tijd heeft om deel
te nemen aan onze activiteiten maar u draagt ons wel een warm hart toe, steunt u ons
geweldig als u lid van onze buurtvereniging.
Bij voorbaat onze dank.
Namens het bestuur

Secretariaat : Noordeinde 7, 1141 AE Monnickendam - tel 0299-651181

Kijk ook eens op de website: www.dammersendijckers.nl

ZOMERAVOND BUFFET en
ZWOEL MIDZOMERNACHTFEEST
op ZATERDAG 25 JUNI
Onze meesterkok Bert maakt voor U een heerlijk buffet van een franse pot
au feu, zomerse salades, diverse sandwiches van italiaans brood en heerlijke
gevulde groenten met vlees. Voor de kinderen is er spaghetti en fruitsalade.
Tijdens en na het eten kunt U genieten van live muziek.
Na het genot van koffie met taart is het tijd om,
op veler verzoek, te gaan feesten in de Roode Kaper Prins
U bent welkom vanaf half zes in de tuin van
het Katholieke clubhuis (ingang Havenstraat).
Onderstaand strookje met gepast geld inleveren
voor 11 juni a.s. bij Manon Reede, Havenstraat 4

Opgave buffet op zaterdagavond 25 juni a.s.
Naam:
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:
Vegetarisch:
Bedrag: € 6,50 x . . . . = €

