
Notulen	  vergadering	  24-‐10	  2011,	  Buurtvereniging	  Arenberg	  
	  
Opening	  	  
Aanwezig:	  Erica,	  Martien,	  Herman,	  Rianne,	  Carola,	  Hans	  en	  Hennie.	  
	  
Vaststellen	  agenda	  
Er	  worden	  geen	  nieuwe	  punten	  aan	  de	  agenda	  toegevoegd.	  
	  
Mededelingen	  
Erica	  bedankt	  Carola	  en	  Rianne	  voor	  het	  notuleren	  tijdens	  mijn	  afwezigheid,	  hierbij	  sluit	  ik	  mij	  graag	  aan.	  
De	  borden	  zijn	  klaar	  6	  stuks.	  Er	  moeten	  nog	  goede	  palen	  bij.	  Herman	  heeft	  ronde	  palen,	  deze	  worden	  
geprobeerd.	  Plaatsen	  liefst	  voor	  de	  vorst	  invalt.	  
1	  januari	  2012	  gaan	  alle	  buurtverenigingen	  met	  vuurkorven	  naar	  pleinen	  in	  de	  Beemster	  v/a	  17.45	  uur	  voor	  
opening	  feestjaar.	  
14	  november:	  banenmarkt	  voor	  vrijwilligerswerk	  Beemster	  400	  jaar	  in	  de	  Kerckhaen.	  

	  
Notulen	  vorige	  vergadering	  
Notulen	  goedgekeurd.	  
	  
Ingekomen	  stukken:	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
	  
Stand	  van	  zaken	  “Smoelenboek”	  
Carola	  heeft	  al	  53	  bestellingen.	  Er	  zullen	  ook	  wat	  extra	  exemplaren	  besteld	  worden	  voor	  de	  Gemeente	  en	  het	  
historisch	  genootschap	  (voor	  in	  archief).	  Fotografe	  Paulien	  krijgt	  een	  cadeaubon.	  	  	  
	  
Barbecue	  en	  steenwerpen	  10	  september	  2011	  	  
Het	  was	  heel	  gezellig	  en	  de	  opbrengst	  is	  217	  euro.	  
	  
Burendag	  23,	  24	  en	  25	  september	  
Peter	  de	  Wit	  heeft	  containers	  kunnen	  regelen	  voor	  de	  bloembakken.	  Deze	  zijn	  voorbereid	  “doorgezaagd”	  voor	  
de	  bloembollen.	  
Hans	  gaat	  stickers	  maken	  voor	  op	  de	  bloembakken.	  
Erica	  informeert	  naar	  formaat	  en	  aantal	  vlaggen,	  daarna	  vraagt	  Hans	  een	  offerte	  aan.	  	  
De	  vlaggenformaten	  zijn	  voorlopig	  bepaald	  op:	  

• Muur	  stok	  100	  x	  150	  cm	  
• 5	  m	  stok	  120	  x	  180	  cm	  
• 7	  m	  stok	  150	  x	  225	  cm	  

	  
Feest	  maandag	  27	  augustus	  2012	  
Martien	  heeft	  de	  muziek	  is	  vastgelegd.	  
Carola	  heeft	  begroting	  gemaakt.	  
1e	  Opzet:	  Eventueel	  na	  het	  feest	  nog	  een	  aandenken	  met	  overgebleven	  geld	  van	  de	  burendag.	  

	  	  	  	  27-‐08	  kinderparty	  voor	  alle	  leeftijden	  b.v.	  minute	  to	  win	  it	  o.i.d.	  of	  oudhollandse	  	  
	  	  	  	  spelletjes.	  

	  
Running	  diner	  
29	  oktober	  er	  doen	  36	  personen	  mee	  dus	  18	  stellen.	  Er	  wordt	  na	  geborreld	  bij	  Erica.	  
	  
Praalwagen	  
Martien	  wil	  hem	  voor	  1	  april	  klaar	  hebben	  i.v.m.	  latere	  afwezigheid.	  Herman	  heeft	  de	  trekker.	  



	  
Buurt	  versieren	  2012	  
Kostuums	  in	  Franse	  stijl	  ?	  
Met	  juni	  tuin	  versierprijs	  (spreekwoorden	  en	  gezegdes).	  
Kruispunt	  versieren	  hoek	  Purmerender-‐Hobrederweg	  +	  eventueel	  een	  fontein	  in	  het	  water	  bij	  Johannes	  en	  
Gea.	  	  
	  
Activiteiten	  2011/2012	  
10	  december	  2011	  kerstkransen	  maken	  van	  14.00-‐16.00	  uur	  voor	  de	  kinderen,	  volwassenen	  v/a	  20.00	  uur.	  
Voor	  kinderen	  eventueel	  piepschuim	  bollen	  met	  glitters.	  Erica	  spreekt	  dit	  zelf	  door	  met	  Rianne	  en	  Carola.	  
Voorstel	  om	  in	  2012	  met	  platte	  wagens	  met	  z’n	  allen	  naar	  de	  festiviteiten	  te	  gaan.	  	  
Georganiseerde	  fietstocht	  met	  erna	  voor	  eigen	  buurtvereniging	  een	  picknick.	  
Filmavond	  met	  oude	  foto’s	  enz.	  
	  
Rondvraag:	  
Carola:	  op	  de	  Oostdijk	  zijn	  nieuwe	  leden	  komen	  wonen	  kunnen	  die	  nog	  meedoen	  aan	  het	  “smoelenboek”.	  
Hans:	  hoe	  groot	  moeten	  de	  100	  stickers	  worden	  voor	  de	  bloembakken,	  Erica	  meet	  het	  na.	  
Er	  worden	  ook	  stickers	  gemaakt	  voor	  de	  groene	  bakken,	  brievenbussen	  en	  lantaarnpalen.	  
	  
De	  volgende	  vergadering	  is	  op	  maandag	  6	  februari	  2012	  om	  20.30	  uur	  bij	  Herman.	  
	  
	  
	  


