Nieuwsbrief juni 2009
Beste buurtleden,
Met deze nieuwsbrief van juni verzorgen wij weer de nodige informatie voor onze
buurtleden.

Buurtcontributie
Door de leden van het bestuur is de buurtcontributie weer opgehaald en we mogen
ons verheugen in het feit dat er nog steeds veelleden hebben en het aantal t.o.v.
2008 zelfs is toegenomen.Momenteel wordt er aan de definitieve ledenlijst gewerkt

Jordaanwandeling.
De weergoden zijn ons met deze activiteit niet erg gunstig gestemd, want voor de
2e keer hebben we moeten besluiten om de wandeling af te lasten.
Op 30 augustus gaan we nu opnieuw een poging wagen. De aanhouder zal winnen en
drie keer is scheepsrecht, dus dit kan nu bijna niet meer mis gaan.
Via het inschrijfformulier kan weer worden ingeschreven.

Vaartocht door Waterland en de Buurtbarbeque op 22 augustus
Zaterdagmorgen om ….gaan we een vaartocht houden door Waterland onder leiding
van Ton Pieterse die dan zoveel mogelijk over alles wat we tegen komen zal
vertellen. Er kunnen maximaal 45 personen mee met deze tocht en omdat we
verwachten dat er veel animo voor deze vaartocht zal zijn, geld hier; VOL = VOL
Na afloop van de vaartocht kunnen we ons gaan opmaken voor de heerlijke bargeque
die je zelf in elkaar zet en meeneemt.
Wij zullen als zoals altijd voor de barbecue, het bier, de frisdrank, de wijn en de
aankleding zorgen.

Bustoer en een bezoek aan de Broekerveiling op 20 september
Met weer een bus van Mart Leek trekken we er dit keer op uit naar de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Er zal een bezoek worden gedaan aan de veiling en
het museum. Voor de liefhebber kan ook een boottocht worden gemaakt, die
ongeveer een uur duurt. De kosten voor de bus wordt aan ons betaald, de entreegelden voor de veiling, museum en / of de boottocht kan ter plaatse worden
gedaan.Via het inschrijfformulier kan men zich aanmelden.

Met vriendelijke groeten,
Ton Meijer, secretaris

Aanmeldingsformulier voor de Jordaanwandeling op 30 augustus
Kosten: € 5,00 per persoon
Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………….

Voorkeur: 1e groep: 11.00 uur / 2e groep: 14.00 uur [graag voorkeur omcirkelen]
Aanmeldingsformulier inleveren voor 15 augustus bij Manon Reede, Havenstraat 4.

Aanmeldingsformulier voor de Bustoer en een bezoek aan de
Broekerveiling te Broek op Langedijk op 20 september
Kosten: € 5,00 per persoon voor de bus.
Kosten voor het bezoek aan het museum en de veiling:
Volwassenen: € 6,25 / kinderen: € 3,10 / 65+ en CLP: € 5,25
Houders van een museumjaarkaart: gratis
Voor de boottocht geldt ca € 4,00 p/p extra.
Naam: ………………………………………………………………
Voorkeur:

Adres: ………………………………………….

a. museum en veiling
b. museum, veiling en boottocht [graag voorkeur omcirkelen]

Aanmeldingsformulier inleveren voor 1 september bij Ton Meijer, Noordeinde 7

Aanmeldingsformulier voor de Vaartocht door Waterland
op 22 augustus
Kosten: € 3,00 per persoon.
De aanmelders krijgen nog van ons op hoe laat de vaartocht begint en waar we
ons precies moeten melden. We gaan op eigengelegenheid naar Zuiderwoude.
Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………….

Aanmeldingsformulier inleveren voor 7 augustus bij Cees Beets, OZ-burgwal 20

