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Buurtvereniging  vergadering Arenberg 07-10- 2009. 
 
Aanwezig: 
Erica Helder, Herman Beeker, Martin de Rooij, Hennie en Hans de Boer. 
Afwezig:  Rianne Hoogervorst, Debora Stuifzand, Bas Horich. 
 
Mededelingen: 
Erica stelt Martin de Rooij voor als nieuw bestuurslid, we heten hem van harte welkom. 
De BBQ kon niet plaatsvinden bij de Fam. Stuifzand i.v.m. spinazie zaaien. De Fam. M.Velzeboer heeft hierop een 
gewijzigde locatie aangeboden in hun stal, dit was een succes mede door de gezellige live muziek en de 
decoratiekleden van Herman. 
De consumptiebonnen liepen goed. Er is 323,00 euro in de kas. Arenberg heeft 4 statafels ingekocht, deze zijn te 
huur voor 5,00 euro per stuk. 
 
Kinderfeestje: 
Zaterdag 12 december ‘09. van 15.00 tot 17.00 uur willen we een gezellige knutselmiddag organiseren om CD-
kerstkaarten te maken, locatie bij iemand thuis. 
De CD’s verzorgd Hans, verder wie heeft er nog oude kerstkaarten etc. voor de versiering. Rianne en Wendy 
Velzeboer vragen voor ideeën en begeleiding 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
Zaterdag 09 januari of 16 januari 2010 willen wij een Arenberg-nieuwjaarsreceptie houden in het dorpshuis van 
Hobrede, Erica informeert naar beschikbaarheid locatie. De bedoeling is om op z’n Amerikaans een koud buffet te 
organiseren. Dit houd in dat wij de leden willen vragen om zelf de salades en hapjes te verzorgen. Hiervoor zullen de 
bestuursvrouwen gezamenlijk op een tussentijdse vergadering de inschrijf koudbuffetlijst samen stellen. De receptie 
start om 19.30 uur met 1 welkomstdrankje, de overige drankjes zijn voor eigen rekening. Tussendoor willen wij een 
tombola organiseren, we gaan zelf achter prijzen aan. Martin stelt 10 prijzen ter beschikking met als hoofdprijs een 
koffer, Erica heeft lootjes. Verzoek aan alle bestuursleden om ook wat prijzen in te leveren.  
Tevens willen wij deze avond brainstormen met de leden over de ideeën. De uitnodigingen worden op 1 Dec. 
verstuurd.   
   
Ideeën:  
Martin: op alle kruisingen van de Beemster een frame of maquette met afbeeldingen van gebouwen Manhattan New 
York omdat deze dezelfde indeling heeft als de Middenbeemster (de rede dat wij werelderfgoed zijn). 
Geschiedenis De Witten hebben polderplan 1615/1672 gerealiseerd misschien idee praalwagen. New York bestaat nu 
400 jaar. Zuilen hoofdingangen met ooievaarsnesten en b.v. koeien / schapen. Palen bij bruggen met eigen logo. 
 
Erica: komend voorjaar een fietstocht met picknick. DE sponsort en organiseert jaarlijks op bepaalde dag een 
burendag. 
 
Rondvraag: 
Geen. 
 
Volgende vergadering: 
14 december ’09 bij Herman Beeker Hobrederweg 23.  
 
 


