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Internet: www.oostbeemster.nl  

Programma 2010 
Beste buurtgenoten, 
 

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons heeft gehoord. Het laatste wat wij hebben georganiseerd 

was de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis te Hobrede. Dit was een hele gezellige avond. 

Voor dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten op de agenda staan. 

 

Op 30 mei wil onze buurtvereniging met een team meedoen aan het jaarfeest dat wordt georganiseerd door 

Beemster 400 jaar. Het zijn traditionele spelen waaraan mee kan worden gedaan door teams van 6 personen. 

Lijkt het u leuk om mee te doen geef dit dan door aan Erica.  

 

Programma 2010: 

Activiteit Datum Tijd Waar 

Fietstocht met Picknick 2
e
 pinksterdag 24 mei Start tussen 11 en 12 uur Hobrederweg 23 

Jaarfeest Beemster 400 Zondag 30 mei Na historische kerkgang Marktpleinen 

Buurtbarbecue Zaterdag 26 juni ’s avonds Fam Knip 

Najaarsfeest Zaterdag 30 oktober ’s avonds Nog niet bekend 

Kinder-knutselmiddag Zaterdag 18 Dec ’s middags Nog niet bekend 

 

Noteer alvast de datum voor de jaarlijkse buurtbarbecue in uw agenda. De datum is 26 juni, nader bericht 

volgt hierover.  

 

De eerste activiteit  die we organiseren is een fietstocht met picknick op 2
e
 pinksterdag (24 mei). 

De fietstocht wordt uitgezet in twee afstanden. Is dus ook geschikt voor kinderen en de minder getrainde 

onder ons.  

U kunt starten voor de fietstocht  op 24 mei tussen  11.00 en 12.00 uur bij de boerderij van Herman en Gerda 

Beeker, Hobrederweg  23. Onderweg wordt er voor koffie of drinken gezorgd. Na afloop gaan we in de tuin 

van Herman en Gerda picknicken. Wij zorgen voor de lekkernijen. De prijs hiervoor bedraagt voor 

volwassenen 10 euro en kinderen 5 euro. De consumpties tijdens de picknick zijn voor eigen rekening. 

 

Opgeven voor  de  fietstocht op 18 mei bij Erica Helder telefonisch: 0299-681330 of  per e-mail: 

arenberg@oostbeemster.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden als lid voor de buurtvereniging. 

 

 

Graag tot ziens op 24 mei. 

 

Bestuur buurtvereniging Arenberg 

 

 

http://www.beemster400jaar.nl/oproepbuurt.html
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