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Het Bestuur 
 

Monique Taams  Voorzitter  Dr. Keyzerstraat 29  06-30565919 
Erica Butter  Secretaris  Hooiijzer 35   06-42184386 
Omar Nederlof  Penningmeester  Spoetnikstraat 25  06-25024125 
Marjan Spinder  Ledenadministratie De Haal 49   06-10064664 
John Onrust  Bestuurslid  Draaikolk 57   06-53201360 
Kees Horstman  Bestuurslid  Apollolaan 46   06-50232515 

 
Beste Leden, 
 
Hierbij een korte nieuwsbrief van de Buurtvereniging.  
Bootjestocht: 
Middels deze mail willen we communiceren dat de bootjestocht uit zal wijken naar de alternatieve 
datum (indien vergunt gaat worden).  
We hebben hiervoor besloten, omdat er het weekend van 3 juli meerdere activiteiten in Oostzaan 
worden gehouden. Als vereniging vinden wij het zonde en onnodig dat onze leden moeten gaan 
kiezen. 
Bootjestocht 2022 zal daarom plaats gaan vinden op zondag 4 september, bij goed weer en een 
verleende vergunning. We hopen op mooi weer en een gezellige Oostzaanse middag op het water. 
Meer info volgt tzt. 
 
Herinnering Jeugdactiviteit: 
18 juni rond 14:00 uur organiseren we ons jeugdactiviteit bij klimpark Twiske en ‘de Appel’. Willen 
jullie mee doen? Geef je dan nog op voor 31 mei door te reageren op deze mail. 
Jeugdactiviteit is gratis voor alle leden van 1.20 mtr lang t/m 18 jaar. 
Elk kind met een lengte van 1.20- tot 1.35 mtr moet worden begeleid door een volwassene van 18 
jaar of ouder. Ook deze volwassene zal door de vereniging worden betaald. De ouders zijn 
verantwoordelijk voor het opmeten van de kinderen. 
Graag de kinderen opgeven met naam, leeftijd en aan te geven of ze kleiner of groter zijn dan 
1.35mtr en wie er met de kleine kinderen mee klimt. 
Wij zorgen na afloop voor alle aangemelde kinderen voor een heerlijke pannenkoek met limonade. 
Voor verdere info zie onze eerdere berichten over de jeugdactiviteit. 
 
Contributie 2022: 
Vorige week is de jaarlijkse contributie weer geïncasseerd. We willen alle leden die geen automatisch 
incasso verzoeken en herinneren, uiterlijk 30 juni hun contributie over te maken. Overmaken kan 
naar NL 60 RABO 03505 626 01 tnv buurtvereniging noord ovv lidnummer. Contributie bedraagt €6,- 
per ingeschreven lid. Alvast dank. 
 
Oostzaanse vlaggen: 
Altijd al een Oostzaanse vlag op je boot, tent, caravan, aan de gevel of mast hebben willen hangen? 
Ze zijn nog volop verkrijgbaar bij de vereniging. Kopen kan, door te bellen/appen of sms-en met 
Omar (06-25024125) 
Kleine bootvlag €7,50 per stuk, Grote bootvlag €15,- per stuk, Gevelvlag €15,- per stuk 
 

Tot snel in ons mooie dorp!!       Het Bestuur 
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