Nieuwsbrief maart 2008
Beste buurtleden,
Verslag van de buurtactiviteit “De Dropping”
Op 8 maart j.l. hebben we voor de 2e keer de Dropping georganiseerd voor
kinderen van 8 tot 14 jaar. In totaal hebben 88 kinderen aan deze Dropping
meegedaan. De kinderen werden geblinddoekt naar de twee startlocaties,
Watergang en Edam, gebracht waarna ze in groepjes onder begeleiding terug
moesten lopen naar Monnickendam. Onderweg kregen ze te maken met allerlei
verrassingselementen. Tijdens de rit naar de startlocaties vroegen de kinderen
zich doorlopend af waar ze naar toe werden gebracht en wat natuurlijk leuke
gesprekstof op leverde. De één zei: We gaan richting Marken, maar vervolgens
vonden ze dat er toch wel weinig bochten waren, de ander dacht dat ze naar
Purmerend werden gebracht, maar dan toch ook weer niet omdat er geen hobbels
in de weg lagen. En zo ging het maar door.
Al met al was dit weer een zeer succes vol evenement die ook volgend jaar weer
zal plaats vinden.

* 4 april:

Ledenvergadering

Lokatie:
Aanvang:

Katholieke Clubhuis aan het Noordeinde nr 20
18.30 uur voor de kaasfondue
20.30 uur de ledenvergadering

Om 18.30 uur beginnen we met een gezamenlijke kaasfondue voor diegene die
zich hiervoor hebben opgegeven bij Garrelt Bont.
Onze culinare buurtkok Bert van Stalborgh zal de kaasfondue in elkaar zetten en
er ongetwijfeld iets moois van maken.
Dus als je je nog niet hebt opgegeven, doe dat dan snel i.v.m. de bestellingen.
De kosten voor de kaasfondue is € 5,00 p/p en kan op de dag worden betaald.
Oproep:
Mocht iemand nog een kaasfondue pannetje met prikkers in zijn kast hebben
staan, neem deze voor de zekerheid dan even mee zodat we niet zonder komen
te zitten.
Na de kaasfondue, om 20.30 uur, begint het officiële gedeelte van de ledenvergadering.
>> Agenda punten z.o.z. <<

Agenda punten ledenvergadering:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door voorzitter Ed Willms
Goedkeuring jaarverslag 23 maart 2007
Financieel verslag door de penningmeester
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Nieuw bestuurslid
Bestuurslid Meino de Jong is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Kees Beets voor om deze functie in te vullen.
Indien er leden zijn die zich ook voor deze functie willen opgeven, dan kan
dat door schriftelijke opgave tot één uur voor de vergadering.
6. Overzicht jaarprogramma en een korte uiteenzetting van deze activiteiten
7. Contributie voor de leden.
8. W.v.t.t. komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid om nog even na te zitten en een drankje te
nuttigen.
Wij hopen op uw komst,
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van buurtvereniging Dammers & Dijckers

