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1e Vergadering Buurtvereniging Arenberg 24april 200 8. 
 
Aanwezig:   
Voorlopig bestuur bestaande uit Erica Helder, Herman Beeker, Bas Horich, Rianne de Wit, Hennie de Boer en Hans 
de Boer en 30 personen. 
 
Afwezig: 
(Voorlopig bestuurslid) Debora Stuifzand. 
 
Opening:  
Erica Helder opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
Mededelingen:  
Een samenvatting van het werk van de buurtverenigingen waarin o.a wordt gemeld dat de Gem. Beemster al v.a 20 
mei 2007 met de voorbereiding is gestart. 
De feestweek in 2012 voor het 375 jarig bestaan zal gehouden worden van 26-08 t/m 02-09. 
Grensafspraken van tocht tot tocht voor Arenberg nog niet geheel bepaald, Havenmeer en Fam Oud op de 
Purmerenderweg hebben nog niet besloten om mee te doen. 
 
Videobeelden: 
Beelden van het 375 jarig bestaan Beemster: De aanwezigen konden een compilatie op DVD bekijken van het 
afgelopen 375 jarig bestaan. Dit werd enthousiast bekeken. 
 
Pauze. 
 
Samenstelling bestuur:   
Er hebben zich geen nieuwe belangstellenden gemeld om plaats te nemen in het bestuur. Het voorlopig bestuur wordt 
met algemene stemmen aangenomen. 
Debora Stuifzand is niet aanwezig i.v.m een ziekenhuis opname. Haar herstel verloopt gelukkig voorspoedig, we 
wensen haar van harte beterschap.  
 
Contributie:   
Contributie is vastgesteld voor volwassenen op 25 euro p.p per jaar en kinderen van 4 tot 16 jaar op 5 euro. Rekening 
wordt binnenkort naar de leden verstuurd. 
 
Barbecue + activiteiten:   
01 juni ' 08 wordt er in ZO beemster een activiteiten feest georganiseerd met o.a workshops enz. hiervoor hebben 
Ineke Velzeboer, Arjan v.d Mark, Wendy Velzeboer en Martin Waal zich aangemeld. Er is een team nodig van ± 10 
personen dus meer deelnemers zijn van harte welkom.  
 
21 juni ' 08 wordt door de buurtver. een BBQ georganiseerd waarvoor de Fam Stuifzand locatie heeft aangeboden in 
hun kas. Nadere uitnodiging met details volgt.     
 
Ideeën:   
Ingekomen ideeën - veiling - eigen buurtvlag maken. 
 
Rondvraag:   
Kan er een tekening gemaakt worden van de begrenzing voor het Arenberg gebied. 
 
De voorzitter sluit vergadering. 
 
Email adres arenberg@oostbeemster.nl        
  


