
 

 

 

Nieuwsbrief juli 2008 

 

Beste buurtleden, 

 

Verslag Midzomerfeest en [tandem]fietstocht 
Door de fantastische verrichtingen van het Nederlands elftal in de poule fase 

hadden we het Midzomerfeest verplaatst van 21 naar 28 juni. 

En het werd een heel gezellig feest. 

De tuin van de fam Poolman was weer als vanouds fantastisch aangekleed met de 

nodige partytenten, verlichting, vuurkorven, vlaggetjes en natuurlijk ontbrak de 

bierpomp niet. 

Meer dan 60 buurtleden wisten de tuin voor het Midzomerfeest te vinden en het 

was ook nog eens prachtig weer, terwijl overdag nog hier een daar wat regen uit 

het wolkendek kwam. Vanaf ongeveer vijf uur werd gestart met de jaarlijkse 

barbecue en daarna was het “Singletjes avond”  

Van allerlei muziek was er te horen. Rock & Roll, Jazz, Blues, Soul tot en met 

Nederlandstalig zoals “Daar komt Swiebertje” en “Betsie” aan toe. 

Het was een super geslaagde avond. 

Mevr. Poolman wordt weer bedankt voor haar gastvrijheid. 

 

De volgende dag was er een Tandemfietstocht waaraan ook natuurlijk aan 

meegedaan kon worden met eigen fietsen. 

Helaas viel de opkomst een beetje tegen. Zestien fietsers waren aanwezig, 

waarvan maar drie op een tandem. Toch was het een prachtige tocht die Cees 

Beets had uitgestippeld van een net geen 40 km lang met echt Hollands weer. 

Zon, blauwe luchten met witte wolken en wind. Bij de molen van Ethersheim was 

een stop ingelast met koffie en heerlijke appelgebak en een bezichtiging van de 

Molen. Inmiddels werd door Evert, Marcella, Cindy en Linda de tuin van fam 

Poolman weer op orde gebracht. Bedankt dames en heer. 

 

Havenverlichting 
In november vorig jaar kwamen wij op het idee om sponsorgeld bij elkaar te 

krijgen voor verlichting rondom de Haven voor bepaalde festiviteiten, zoals 

Koninginnedag, Jan Haringrace, Sinterklaar in- en uittocht, Halloween, 

Winteravond Straattheater en gedurende de Kerst periode. In totaal 120 

bedrijven, winkels en horecagelegenheden hebben we aangeschreven of zij een 

sponsorbedrag wilden storten op onze bankrekening. Na een tweede oproep zijn 

wij nu in staat om verlichting aan te brengen voor een gedeelte van de Haven. Dit 



zal tijdens de Jan Haringrace zijn. Ook hebben we stalen kokers laten maken 

met vlaggenmasthouders zodat er ook gevlagd kan worden tijdens de 

festiviteiten. Wij hopen natuurlijk dat er nu nog wat meer sponsorgeld bij zal 

komen, zodat we de hele Haven van verlichting kunnen voorzien. 

 

En dan nu:……Vaartocht met de Margaretha op 24 augustus 
Vele buurtleden hebben mij diverse keren al aangesproken: Wanneer komt de 

inschrijving voor de vaartocht met de Margaretha want wij willen absoluut mee. 

Wij doen dus niet aan voorkeursbehandeling en daarom moet iedereen kans 

maken om mee te kunnen. “Gelijke Monnicken gelijke kappen” 

Dus: In deze nieuwsbrief het inschrijfformulier 

Wees er snel bij want er kunnen maximaal 35 personen mee met deze vaartocht. 

Dit keer gaan we naar de Zaanse Schans, Hier hebben we een stop van ca 1 uur 

voor een rondwandeling. We vertrekken om 9.00 uur en zijn om ca 17.00 uur terug 

Kosten:  € 55,00 per persoon, De kosten voor een rondleiding op de Zaanse 

Schans is € 6,50 p/p. Hiervoor graag apart opgeven of we een gids moeten 

inhuren. Diegene die mee gaan zullen nog een programma thuis ontvangen. 

 

Wat hebben we na de zomer nog op het programma staan: 

- 17 augustus: Open Tuinen Dag 

- 7 september: Bustoer en High Tea 

- 28 aug of 5 okt: Jordaanwandeling 

- 12 oktober: Kolonisten van Catan 

 

Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te hebben 

gebracht over de activiteiten  

  

Met vriendelijke groeten, 

Ton Meijer, secretaris 

 

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

Aanmeldingsformulier voor de Vaartocht met de Margaretha op 24 aug. 

Kosten € 55,00 per persoon excll rondleiding op de Zaanse Schans 

 

Naam: ……………………………………………………………… Adres: ………………………………………….  

 

Rondleiding met een gids:   ja  /  nee        [extra kosten  € 6,50 p/p ] 

 

antwoordstrook voor 1 augustus inleveren bij Ton Meijer, Noordeinde 7  


