
 
 

 
Amsterdam, 7 juni 2021 
 
Lieve leden, 
  
Op donderdag 24 juni 2021 vindt onze Blonde Tafel zomerborrel plaats.  
  
De dag waarop we ons al een tijd lang verheugden: de start van nieuwe BTA live events. Het voelt alsof we 
een nieuwe toekomst met elkaar in gaan.  
  
We treffen elkaar vanaf 18:00 uur bij Jachthaven Twellegea, aan de Nieuwendammerdijk 284, 
Amsterdam.   
  
Lid Jolande Drop heeft daar haar boot de Bolivar liggen. Na 20 jaar werkzaam geweest te zijn voor het 
Joods Maatschappelijk Werk, gooide zij in 2019 het roer om 😉. Zij nam ontslag, kocht een klassiek schip 
en na een tijd van renoveren is ze inmiddels als schipper in te huren voor vaartochtjes, minicruises, 
uitvaarten en as verstrooiingen. Ook tijdens de borrel kun je een stukje met haar meevaren. Kijk even op 
www.schuitje-varen.nl 
  
Jachthaven Twellegea is een heerlijke plek in Amsterdam Noord, op zo'n 10 minuten fietsen vanaf de pont 
IJplein. Onderaan deze mail vind je meer informatie. 
  
Tegen de tijd dat de zomerborrel plaatsvindt zijn we inmiddels allemaal in de gelegenheid geweest om in 
ieder geval één keer gevaccineerd te zijn. We hopen dan ook op een hoge opkomst. De borrel vindt bij 
mooi weer buiten plaats, dus ook dan is er voldoende ruimte om afstand te houden als je dat prettig vindt. 
  
Vergeet je niet aan te melden voor 20 juni a.s.  
  
Tot de 24e, 
  
Freya, Anne-Marie, Jolande, Roos en Simone 

  



 
 

 
Met de fiets: 
Vanaf het centraal station neem je de pont naar IJplein, volg daarna de route via Google maps naar de 
Nieuwendammerdijk 284. Bij het blauwe hek toets je de code 1557 in. Loop rechtdoor naar het restaurant 
waar we elkaar treffen. 
 
Met de auto: 
Typ in je navigatiesysteem: Nieuwendammerdijk 395 Amsterdam. Hier sla je linksaf. 
Even verderop aan de rechterkant is de ingang van de haven. De code is 2609. Parkeren is gratis.  De 
parkeerplaats ligt direct achter het restaurant waar we elkaar treffen. 
 
 
 

                    
 

  
 


