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UITNODIGING voor 19 Mei 2012 

Via de “Ringdijksfietstour”naar onze BBQ + Steenwerpen 
 

Beste buurtgenoten, 
 

Wij willen u hierbij uitnodigen voor een gezellige avond in de schuur bij Johannes en Gea op de 

Hobrederweg 47 op 19 Mei.  De avond begint om 19.00 uur.   

 
Wegens groot succes hebben we onze jaarlijkse BBQ weer gecombineerd 

met Steenwerpen. Wij denken dat het wederom een hele leuke avond gaat 

worden en vragen u om op tijd aanwezig te zijn want we willen om 19:30 

uur direct beginnen met een lekkere BBQ. Om negen uur starten we met 

steenwerpen, dit alles omlijnt met gezellige muziek. 

 

De entree voor volwassenen op deze avond is € 17,50 p.p. en voor de 

kinderen t/m 12 jaar € 9,-  incl. welkomstdrankje. Consumpties zijn voor 

eigen rekening voor 1 euro per stuk..  

 

Opgeven voor deze avond  kan via e-mail: arenberg@oostbeemster.nl  

of  per telefoon 0299681330 ( Erica Helder). Meld u s.v.p. aan vóór 12 mei. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Maar dit is niet alles wat u op deze dag kunt doen. Stichting Beemster 400 jaar organiseert een 

Beemster RINGDIJK-FIETS-TOUR voor alle buurtverenigingen. 

 
Krijgt u door het mooie lenteweer ook zo’n zin om weer op de fiets te 

stappen? Fietsen is een schitterende manier om de Beemster polder op z’n 

mooist te zien. Op 18 en 19 mei organiseert Beemster 400 jaar daarom een 

42 kilometer lange fietstour over de Beemster ringdijk. Aan dit evenement 

kan iedereen meedoen. Langs de route kunnen deelnemers aan tal van spel 

en sportactiviteiten deelnemen. Het welbekende bedrijf Beemsterkaas is als 

hoofdsponsor aan dit project verbonden. 

inschrijven/starten tussen 9.30 uur en 12.30 uur op de betreffende dag zelf. 
Er zijn vier start-/finishplaatsen met voldoende parkeergelegenheid:  

Voetbalvereniging ZOB 
Purmerenderweg 55, 1461 DE Zuidoostbeemster 

Café ’t Verloreneind 
Verloreneind 1, 1464 GC Westbeemster 

Eetcafé Les Deux Ponts 
Slimdijk 2, 1631 DB Oudendijk 

Café De Kerckhaen  
Jisperweg 57, 1464 NG Westbeemster 

http://www.oostbeemster.nl/
mailto:arenberg@oostbeemster.nl
http://www.vvzob.nl/
http://www.verloreneind.nl/
http://www.dekerckhaen.nl/
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Inschrijfgeld per deelnemer € 4,00  (Daar gaat 1 euro van naar stichting Opkikker,)  
Kinderen tot 14 jaar gratis, te voldoen op locatie.  

Na afloop krijgen de deelnemers een herinneringsvaantje van het 400 jaar oude Werelderfgoed Beemster.  
Dit initiatief wordt gesteund door:  
Stichting Beemster400jaar,  
Beemster Kaas, Rabobank Waterland en Omstreken 

_________________________________________________________ 

OP zaterdagmiddag 12 mei om 13.00 uur gaan we de plantenbakken 
opnieuw vullen maar nu met geraniums. We willen een paar ploegen 
maken. WIE WIL HELPEN???? Ook aanmelden per mail of telefoon. 

 
 

PS: Vrijwilligers gezocht om te helpen. Meld u svp aan bij Erica 

Activiteit Datum Tijd Waar 

Plantenbakken opnieuw vullen met 

garaniums. 

Zaterdag 12 Mei 13:00 Arenberg 

 

 

Opgeven voor 12 mei of 19 mei kan via e-mail: arenberg@oostbeemster.nl  

of  per telefoon 0299681330 ( Erica Helder).  
 

 

Hopelijk tot ziens op 19 Mei, het bestuur van Buurtvereniging Arenberg 
 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
Buurtvereninging Arenberg nodigt u uit voor een 

gezellig feest op 19 Mei.  

http://www.oostbeemster.nl/
http://www.opkikker.nl/
http://www.beemster400jaar.nl/
http://www.beemsterkaas.nl/
mailto:arenberg@oostbeemster.nl

