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Naam 

Adres 
Postcode  Plaats 
 

 
Noordbeemster, 17 maart 2011 

 
 
Beste bewoner(s), 

 
Als buurtvereniging zijn wij al geruime tijd bezig met de feesten van Beemster 

400 jaar die in 2012 gehouden worden. Een van de dingen die wij gaan doen als 
buurtvereniging is het uitgeven van een ‘smoelenboek’. In dit boek komen foto’s 
van alle woningen (dus ook die van niet-leden van onze buurtvereniging) met 

hun bewoners die binnen onze buurtvereniging staan.  
Want laten we eerlijk zijn……wie wil niet weten wie zijn/haar buren zijn?  

 
 

Ook willen wij graag in dit boek bijzonderheden 

over de woningen vermelden, zodat vragen als…..  
Wat was vroeger de functie van de woning op 

Purmerenderweg 24?  
En wat is er zo bijzonder aan de boom die voor 

Purmerenderweg 9 staat?  
beantwoord kunnen worden. Het zou ook leuk zijn 
als we oude foto’s van woningen in het boek 

kunnen plaatsen. 
 

Zoals u begrijpt vergt het maken van een 
dergelijk boek enige voorbereiding. Daarom willen 
wij in mei dit jaar de foto’s voor het boek gaan 

maken. Op zaterdag 14 mei a.s. tussen …. en 
… uur gaat onze fotograaf de buurt af om foto’s 

te maken van de woningen en hun bewoners. Wij 
hopen dat zij dan ook u kan fotograferen. 
Schikt het u die dag niet dan verzoeken wij u dit 

vooraf kenbaar te maken, zodat wij een nieuwe  
afspraak met u kunnen maken. U kunt hiervoor  

contact opnemen met Carola Knip-de Wit middels 
06-51419698 of caroladewit74@gmail.com. 
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Wij verzoeken u vriendelijk bijgesloten formulier zo volledig mogelijk in te vullen 

en aan de fotograaf te geven, wanneer zij de foto bij u komt maken. Probeer de 
namen van de bewoners zo in te vullen, dat de opstelling van links naar rechts 
op de foto overeenkomt met de vermelde namen. 

Naast het formulier kunt u ook de oude foto’s aan de fotograaf meegeven. Het is 
ook mogelijk om dit per mail (caroladewit74@gmail.com) te doen of ze af te 

geven op Purmerenderweg 9a te Noordbeemster.   
 
Het ‘smoelenboek’ zal in 2012 uitgegeven worden en kunt u t.z.t. kopen tegen 

een geringe vergoeding. Indien er meer bekend is over de kosten van het boek, 
wanneer het uitgegeven wordt en hoe u het boek kunt bestellen zullen wij u 

informeren. 
 
Bij vragen over bovenstaande kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Buurtvereniging Arenberg 
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In te vullen door fotograaf 

Fotocode  

 

Bewonersformulier 
 
Graag dit formulier ingevuld en wel afgeven aan de fotograaf! 
S.v.p. goed leesbaar en in blokletters schrijven!!! 

 

Adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Graag bij het invullen van de namen rekening houden met de opstelling op de 
foto (van links naar rechts)! 

 Voorna(a)m(en) Achternaam Geboortejaar 

Bewoner 1    
Bewoner 2    
Bewoner 3    
Bewoner 4    
Bewoner 5    
Bewoner 6    
Bewoner 7    
Bewoner 8    
    
    

 

Bijzonderheden woning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stelt u nog oude foto’s van de woning beschikbaar voor ons smoelenboek? 
Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 


