
 

 

Middenbeemster, 28 maart 2012 

Beste buurtgenoten, 

Het bestuur hoopt dat  2012 voor ons allemaal een fantastisch jaar wordt. Veel buurtverenigingen zijn druk bezig  hun buurt te 

versieren. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Wij gaan daarmee deze week van start. 

Hieronder vinden jullie informatie over waar het bestuur mee bezig is en wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

1 . Er is een onwerp gemaakt voor een “ eigen  vlag” voor  Arenberg. ( zie bijlage). De vlag is in 2 maten te bestellen. 2.25 x 1.5 

deze kost  voor u  25  euro en 1.50x 1.0 deze kost voor u  10 euro . Het bestuur betaalt 10 euro aan iedere vlag. Dit bedrag  is er 

al vanaf gehaald. Graag horen we  deze week nog van jullie  welke maat vlag jullie willen kopen.  

2. Aan de praalwagen wordt onder leiding van Martien en Herman  druk gewerkt door de personen die zich hier voor hebben 

opgegeven. Martien heeft de praalwagen ontworpen. 

3. De komende dagen worden de bloembakken met tulpen rondgedeeld. Helaas zijn door de strenge vorst een aantal bakken 

niet goed opgekomen.  Doordat er af en toe nog nachtvorst is kunnen we daarvoor nog geen 1 jarige plantjes in de plaats zetten. 

Dus schrik niet als u nog geen bak krijgt. 

Na 1 mei  ( geen nachtvorst meer) worden de uitgebloeide tulpen vervangen door geraniums. Iedereen krijgt die. 

4.  Wie wil namens onze buurtvereniging  mee doen aan het  kolonisten spel?. Jullie hebben  hier al info over gekregen. 

5. Houden jullie allemaal de feestweek van 25 augustus tot 2 september vrij. 27 Augustus hebben wij het buurtfeest van 

Arenberg in de kantine van de Beemsterruiters. Noteer alvast in de agenda! 

6 Hebben jullie al een spreekwoord bedacht  voor de tuinenwedstrijd? Info zie nieuwsbrief  voor buurtver. 

7. Activiteiten 2012 Arenberg  buiten programma Beemster 400 

-20  april( onder voorbehoud) : Wijn proeven onder leiding van vinoloog en foto’s en films bekijken voorgaande feesten. Wie 
heeft er nog oude foto’s van voorgaande feesten?? 
-19 mei: algemene fietstocht voor buurtver. S’avonds barbecue Arenberg 
-8 junie: Boerengolf 
-6 oktober: afsluitfeest Arenberg 
 
8. De borden van Arenberg zijn begin dit jaar geplaatst door Martien, Peter en Remco. Heel erg bedankt hiervoor. Er waren wat 
problemen met de wegbeheerder(provincie). Gelukkig opgelost. 
 
Tot zover, 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur van Arenberg 
 

 

 

 

 


