Nieuwsbrief mei 2008
Beste buurtleden,
Verslag festiviteiten Koninginnedag
Na de jaarlijkse aubade en het oplaten van de ballonnen aan het Noordeinde kon
iedereen zich naar de vele activiteiten begeven.
Op de Oudezijds Burgwal werd dit jaar, na een afwezigheid van vele jaren, weer
de Driebruggen loop georganiseerd. Zelf ben ik daar niet bij geweest, maar het
was succesvol ondanks dat half Nederland met vakantie was. Aansluitend aan de
Driebruggenloop konden er vaten omhoog worden gerold in de Molensteeg. Onze
bekende organisatoren Cees & Co doen dit al weer voor de 3e keer.
Het werd een prachtig spectakel, en dus op naar de Tonnenrace van volgend jaar
En dan de koebotenrace;
Die dreigde dit jaar letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Alle bedrijven,
buurtverenigingen en sportverenigingen die wij hadden aangespoord om een team
aan te melden voor 22 april lieten verstek gaan. Mede door de vakantie periode
Slechts drie teams hadden zich gemeld. Wat nu!!
Dan maar de race afblazen, wat natuurlijk wel heel jammer zou zijn.
De volgende dag toch nog maar wat belrondes gedaan naar bedrijven en buurtverenigingen en uit eindelijk waren er zes teams. Dat is nog steeds niet veel.
Maar als we nu de koebotenrace, waar 11 man voor nodig zijn, gingen veranderen
in een roeiwedstrijd met 5 man per team, dan hadden we zeker 12 teams en dan
wordt het weer wat leuker. Dus de activiteit werd omgezet in een roeiwedstrijd
i.p.v. koebotenrace. Cor Roos en Evert van Zaanen boden hun bootjes aan en Dirk
van Geemen had voor de scheppen gezorgd. Het werd uiteindelijk een fantastische middag met veel strijd en passie tussen de teams onderling. Bij de dames
werden onze eigen Hoosdozen de winnaar in een rechtstreeks duel met de Pitto
dames. Bij de heren ging de finale tussen de Dammers & Dijckers en de Pitto
Heren. Winnaar: Pitto Heren. Een mooie verdeling van de prijzen en iedereen blij.
Inmiddels draaide de bar op volle toeren en vlogen de broodjes warme worst
over de toonbank. Dus Koninginnedag een groot succes en werden we door vele
bedankt voor onze inzet.
Dan de eerst komende activiteit[en]:

24 mei: Kinderactivitiet
Bij Cindy van Geemen aan de Nieuwezijds Burgwal vindt er een kinderaciviteit
plaats voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar
[z.o.z]

24 mei Wadlopen “Eilandbuldertocht”
Deze 7 km lange tocht gaat over het wad tussen de Engelsmanplaat en
Schiermonnikoog en gaat vooral over een harde zeebodem en hoge zandplaten,
doorsneden met geulen en prielen. De minimale leeftijd is 10 jaar.
Hoe ziet het programma eruit:
We vertrekken om 14.30 uur uit Monnickendam en gaan om 18.00 uur het wad op.
Om ca 20.30 uur is de tocht klaar, even afspoelen en wat schone kleren aantrekken en gaan dan wat eten. Omstreeks 24.00 uur zullen we weer thuis zijn
De kosten zijn € 22,50 voor het wadlopen en vervoer. Eten is voor eigen rekening
Heb je zin om een keer het wadlopen mee te maken en te genieten van een
prachtige zonsondergang op het wad, meldt je dan met spoed aan bij:
Meino de Jong, Havenstraat 10, tel 650171 / e-mail m.j.de-jong@hotmail.com

21 juni: Midzomerfeest
In de nieuwsbrief van juni zullen we hierover meer info verstrekken.
Maar noteer deze datum alvast in je agenda.

29 juni: Tandemfietstocht door Waterland
Dit jaar willen wij onze buurtleden in de gelegenheid stellen om op een tandem
kennis te maken met ons mooie Waterland. We zitten natuurlijk niet alle dagen
op een tandem en het verijst ook een goede samenwerking.
Maar, ook op je eigen fiets kan meegedaan worden aan deze fietstocht.
De kosten zijn: € 20,00 per tandem en € 2,50 op eigen fiets
Wil je meedoen aan deze fietstocht per tandem, vul dan de aanmeldstrook in.
I.v.m. het inhuren van de fietsen graag voor 1 juni aanmelden.
Dan nog even het aandacht voor het volgende:
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
Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris
==========================================================================
Aanmeldingsformulier voor de Tandemfietstocht op 29 juni
Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………….

antwoordstrook inleveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7
of per e-mail meij5869@wxs.nl

