Nieuwsbrief april 2008
Beste buurtleden,
Ledenvergadering van 4 april j.l.
Onze jaarlijkse ledenvergadering werd dit jaar gehouden in het Katholieke
Clubhuis aan het Noordeinde.
Voorafgaande aan deze vergadering hadden we gezamelijke kaasfondue bedacht.
Dat was zeer succesvol. In totaal deden 44 buurtgenoten mee aan deze heerlijke
kaasfondue, die door onze fantastische culinair topkok, Bert van Stalborgh, in
elkaar was gezet. In totaal werd er eventjes 22 kilo kaas naar binnen gewerkt.
Je zou bijna denken dat het om een vermelding in het Guiness Book of Record
ging. Wat we voor volgend jaar gaan bedenken weten we nog niet, maar goede
suggesties zijn altijd welkom.
De ledenvergadering verliep welliswaar licht chaotisch maar dat mocht de pret
niet drukken. Kees Beets zal Meino de Jong vervangen in het bestuur.
Na ca 45 min sloot Ed de vergadering en was er nog een gezellige nazit.
De komende activiteiten:

* 30 april: Koninginnedag
Wat organiseren wij op deze dag:
- Vrijmarkt op de Haven
Op de Haven vanaf het Markerveerhuis langs de Haven richting de Middendam is
er gelegenheid om van de mooiste spulletjes af te komen.
Vanaf 7.30 uur is het mogelijk om het beste stekje te bemachtigen.
De Haven zal afgesloten zijn voor het verkeer.
- Tonnenrace in de Molensteeg
Het bekende duo Kees en Co organiseren ook dit jaar weer de spectaculaire en
spannende Tonnenrace. De inschrijving is ter plaatse vanaf 11.00 uur.
Dus kom naar deze spannende race kijken en schrijf je in voor de eeuwige roem
die hiermee is te verdienen.
- Koebotenrace
Om 14.00 uur start alweer de 4e editie van de Monnickendammer Koebotenrace.
De start is voor de loswal van de fa Leguit en Roos en het draaipunt ligt voor de
Lange Brug. Het is ieder jaar weer een spectakel waarin de teams elkaar de loef
proberen af te steken en gaan uiteindelijk voor de snelste tijd. In de finale
strijden de twee snelste teams om de Koeboten trofee.
Ook voor de damesteams is een aparte trofee te winnen.

Het hele gebeuren is goed volgen via het Schulpzand, Lange Brug en het Prooyen.
Er kunnen nog teams worden opgeven bij Ton Meijer, 651181 of meij5869@wxs.nl
- Oranjebal
Vanaf 20.00 is er in het Mirror Paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk een
Oranjebal m.m.v. de bekende Monnickendammer band, Get Back.
Tussen de bedrijven door zal de jongeren band Alcatrasch optreden.
Entree: € 7,00 p/p. Kaartverkoop bij Nimo Boek of aan de zaal.
Voor alle overige activiteiten, zie het programma in Prettig Weekend en het
Oranjeblaadje.
Dan willen wij nog even het volgende onder de aandacht brengen:
De gemeente Waterland is nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de Koninginnedag kermis een oogje in het zeil willen houden rondom de Grote Kerk. Vorig jaar
hebben een paar jeugdige vandalen ramen ingegooid en daar wil de gemeente wat
aan doen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij dhr. W. van Luipen, tel 658585
Op 7 juni a.s organiseert de Volleybal vereniging een Indoor Volleybal Straten
tournooi. Dus iedereen die graag een keer een volleybal wedstrijd wilt spelen kan
zich hiervoor aanmelden voor 21 mei via www.vvm.63.nl
Het is uiteraard ook mogelijk om zelf een team samen te stellen met buren,
vrienden, familie, collega’s etc
Op 24 mei a.s. organiseren wij een “Wadloop” evenement.
De tocht gaat naar Engelsmanplaat en start in het plaatse Wierum. Het
merendeel van de tocht gaat over zand en enkele stukken door slik. De
wandeltocht is ca 12 km lang en duurt ca 4 uur en start om 16.45 uur.
De minimale leeftijd is 14 jaar. Kosten: € 10,00 p/p.
Dus loop mee en geniet van de prachtige vergezichten en ondergaande zon.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij verdere info verzorgen.
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris
==========================================================================
Aanmeldingsformulier voor het Wadlopen op 24 mei
Naam: ………………………………………………………………

aantal personen: …………………..

Adres: ……………………………………………………………
antwoordstrook inleveren bij Meino de Jong, Havenstraat 10

