
Secretariaat: Dammers & Dijckers   Noordeinde 7, 1141 AE  Monnickendam . 
www.dammersendijckers.nl  & info@dammersendijckers.nl  

 
Nieuwsbrief februari 2013 

 Beste buurtleden van onze vereniging, 

Het nieuwe jaar is ook voor ons begonnen en dat houdt in dat we de nodige activiteiten weer 
handen en voeten moeten gaan geven. Op 6 januari hadden we onze Nieuwjaarsborrel in de 
Lutherse Kerk en werd als vanouds weer goed bezocht. 
Wat staat de komende tijd op het programma: 

1e De ledenvergadering 
Datum:  23 maart  
Lokatie: Lutherse clubhuis 
Dit jaar gaan we weer eerst gezellig met elkaar genieten van een heerlijke Kaasfondue voordat 
we aan het officiële deel beginnen. 
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen verzoeken wij u het antwoordstrookje in te 
vullen. Voor de kaasfondue vragen we een kleine bijdrage van € 5,00 p/p 
Het clubhuis is open vanaf 18.00 uur en we beginnen met de Kaasfondue op 18.30 uur 
 
2e Busreis naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen 
Datum:  7 april 
Vertrek: 9.30 uur vanaf het Lake Land Hotel 
Kosten:  € 15,00 p/p incl busreis, boottocht, de toegang tot het museum en bij aankomst koffie 
of thee met wat erbij. 
Wij willen onze leden graag in de gelegenheid stellen om met een bus vanuit Monnickendam naar 
het Zuiderzee museum te gaan. Zowel het Buiten als het Binnenmuseum is te bezichtigen. 
Omdat we de bus van te voren moeten reserveren, verzoeken wij diegene die mee willen de 
antwoordstrook voor 15 maart in te vullen en in te leveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7 

3e  Oranjebal  
Lokatie:  Terrein fa Leguit en Roos 
Op zaterdag 27 april gaan we net als vorig jaar met de buurtverenigingen “Binnendijckers”en 
“Pitto” weer het Oranjebal organiseren. 
De fa Leguit en Roos hebben we bereid gevonden om geheel belangeloos hun terrein weer ter 
beschikking te stellen. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we hier verder uitleg over geven wat we gaan doen etc.  

Wil je alle activiteiten nog een rustig terug kijken, surf dan even op onze website 
www.dammersendijckers.nl 
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Inschrijfformulier voor de Kaasfondue op 23 maart 
 
Naam: 
 
Aantal personen:         

kosten € 5,00 p/p,   
Graag het inschrijfformulier met het verschuldigde bedrag in te leveren bij  
Ton Meijer, Noordeinde 7 voor 15 maart a.s. 
 
======================================================================== 

Inschrijfformulier voor de busreis naar het Zuiderzeemusem 
 
Naam: 
 
Aantal personen:         

kosten € 15,00 p/p,   
Graag het inschrijfformulier met het verschuldigde bedrag in te leveren bij  
Ton Meijer, Noordeinde 7 voor 15 maart a.s. 

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

 

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten 

Met vriendelijke groeten van het bestuur, 
Cees Beets, Elsa Koerse, Marcella van Zaanen, Claudia Meij, Garrelt Bont en Ton Meijer 
 


