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UITNODIGING 
 

Beste buurtgenoten, 
 
 

In 2012 viert de Beemster haar 400-jarig bestaan. Waarschijnlijk heeft u hier wel over 
gehoord of gelezen. Evenals bij het 375-jarig bestaan zullen er diverse feestelijke activiteiten 

worden georganiseerd. Met de voorbereidingen hiervan is men in 2007 al gestart. 
 
Het is de bedoeling dat er door de hele Beemster weer buurtverenigingen worden opgericht. 

In onze buurt hadden we 25 jaar geleden buurtvereniging “Arenberg”. Na de feesten van 
1987 is deze buurtvereniging ingeslapen. Nu moet deze buurtvereniging weer actief gemaakt 

worden. Een zevental personen heeft hiervoor het initiatief genomen. Zij zijn op 18 februari 
bij elkaar geweest en hebben gebrainstormd hoe dit kan gaan plaats vinden.  
 

Wat is de begrenzing van  buurtvereniging Arenberg?   
Precies weten wij dit nog niet. Dit hangt ook van de bewoners af. Voorlopig gaan wij van de 

volgende begrenzing uit: de bewoners van de Hobrederweg vanaf nr.13  en de bewoners van 
het Hobrederlaantje, de bewoners Purmerenderweg tot aan   nr. 30  ( de bewoners van de 

Havenmeer moeten zelf beslissen of zij  zich bij onze buurtvereniging  willen aansluiten, 25 
jaar geleden hebben zij zich op het allerlaatste moment bij onze buurtvereniging 
aangesloten.), bewoners Oostdijk van nr. 1 tot aan het Hobrederlaantje .  

 
Om u iets meer over onze plannen en ideeën te vertellen en met u hierover van gedachte te 

wisselen willen wij u hierbij uitnodigen voor een informatieavond op: 
 
DONDERDAG 24 april A.S. in het dorpshuis te HOBREDE ( Hobrede 56), aanvang 

20.00 uur. 
 

Wij willen graag weten i.v. m. zitplaatsen en koffie op hoeveel personen wij kunnen rekenen. 
Daarom willen wij u vragen om ons voor 17 april a.s. te laten weten met hoeveel personen u 
op deze informatieavond wilt komen via een mailtje: p.helder@planet.nl of per telefoon: 

0299-681330. Bent u deze avond verhinderd maar wilt u wel lid worden van de 
buurtvereniging dan kan u dat ook doorgeven via mail of telefoon.  

 
Het programma voor deze avond vindt u op de volgende bladzijde. 
Wij rekenen op uw komst. 

 
Met vriendelijke groet, 

namens het voorlopige bestuur, 
Erica Helder 
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PROGRAMMA INFORMATIEAVOND  

BUURTVERENIGING ARENBERG 
Donderdag 24 april a.s. in het dorpshuis te Hobrede, Hobrede 56. 

Aanvang 20.00 uur 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 
3. Video beelden en of foto’s van het 375-jarig bestaan van de Beemster 

 
Pauze 

 
4. Samenstelling bestuur, commissie activiteiten en commissie decoratie 7 Personen: 

Hans de Boer, Bas Horich,  Rianne de Wit, Hennie de Boer, Debora Stuifzand, Herman 
Beeker en Erica Helder  hebben aangegeven dat zij belangstelling hebben om in het 
bestuur plaats te nemen. Zijn er onder u die hier ook interesse voor hebben dan horen 

wij dat graag van u.  Voor de twee commissies hebben wij nog mensen nodig. Wij 
denken aan 3 of 4 personen per commissie. U kunt zich hiervoor opgeven bij 

bovenstaand e-mail adres of u kunt zich aanmelden op de avond zelf.)  
 
5. Contributie 

 
6. Barbecue 

 
7. Zuidoosterpark Festival (Zondag 1 juni:Wie wordt de buurtvereniging van 2008? Dit 

evenement wordt gehouden op het ZOB voetbalterrein) 

 
8. Ideeën 

 
9. Rondvraag 

 

10.Sluiting            
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