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Deze nieuwsbrief wordt in alle brievenbussen afgeleverd.  Totaal ca 960 stuks, zowel bij leden als niet-leden 
van de buurtvereniging. Kijk ook op de website www.bloemendaalnoord.nl  

 
 
 
 

Ab Schuurman, in memoriam 

Ab Schuurman overleed op 5 februari 2017. Zijn familie zal hem heel erg missen. 
Maar ook het bestuur van de buurtvereniging. Hij was aanwezig bij alle vergade-
ringen en wist veel toe te voegen over de geschiedenis van de omgeving. Hij heeft 
de website van de buurtvereniging opnieuw ontworpen en sindsdien bijgehouden. 

Hij stelde zich vaak voor als de “videoot”. Je moest dan wel even nadenken wat hij 
bedoelde.  Dit als voorbeeld van zijn gevoel voor humor. Het sloeg op de vele films 
die hij gemaakt heeft van onze woonomgeving. De laatste jaren samen met zijn 
maatje Pim Oosterbaan. Samen  waren zij vaak al ’s morgens vroeg aan het filmen 
bij de werkzaamheden aan de Brederodelaan. Gelukkig zijn veel van zijn filmpjes 
nog te vinden op de website www.Duinlustpark.nl. 

Ab wist de gemeente te bewegen het fietspad tussen de sportvelden de officiële 
naam “Bleek- en Bergpad” te geven. Ook wist hij te bewerkstelligen dat de bankjes 
langs de Brederodelaan weer teruggeplaatst werden. Daarom wil de buurtvereniging graag dat het bankje op de 
hoek met de C. Schulzlaan de naam “Ab Schuurman-bankje” krijgt. De gemeente heeft te kennen gegeven dat zij 
hieraan wil meewerken. 

 

 

OPROEP 

Door het onverwachte vertrek van de nieuwe secretaris van de vereniging, 

wordt de vereniging op dit moment bestuurd door slechts twee bestuursle-

den. Statutair behoren dit er drie te zijn. Het bestuur is nu dus demissionair. 

Het bestuur doet een urgente oproep aan al haar leden en aan alle inwoners 

van Bloemendaal-Noord voor het vinden van minimaal één nieuw bestuurslid, 

maar liever nog drie nieuwe bestuursleden. Een bestuur met vijf leden wordt 

als optimaal beschouwd. Indien er vóór 1 mei 2017 geen nieuw bestuurslid (of 

leden) wordt (worden) gevonden, ziet het bestuur zich genoodzaakt de buurt-

vereniging in een ‘winterslaap’ te brengen, tot het moment waarop weer een 

minimum aantal bestuursleden aanwezig is.  

Bel met het secretariaat voor een afspraak: 023-538 3113 (Van Meenen) 
 

  

http://www.bloemendaalnoord.nl/
http://www.duinlustpark.nl/
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Bestuur buurtvereniging nu demissionair 

Dit betekent dat dit voorlopig de laatste papieren  
nieuwsbrief zal zijn. De actieve werkgroepen kunnen 
dit jaar doorgaan, waar nodig met ondersteuning 
vanuit het demissionaire bestuur. Maar zoals gesteld 
in de vorige nieuwsbrief: LET OP UW ZAAK. Want de 
huidige voorzitter Rob Smit en penningmeester Wim 
van Meenen zijn statutair aan hun laatste jaar bezig. 
Zonder bestuur geen buurtvereniging. Per einde 2017 
zijn minimaal 3 nieuwe bestuursleden nodig. Voor de 
urgente oproep zie boven! Bel of stuur een e-mail 
naar het secretariaat om een afspraak te maken ter 
oriëntatie. 

Afscheid van  
bestuursleden  

Tijdens de jaarvergadering op 
20 februari j.l. werd afscheid 
genomen van voorzitter Flip 
Stembert. Ook Bep Berntsen 
en Jolanda Florie kregen een 
bloemetje vanwege hun ver-
diensten als bestuurslid in de 
afgelopen jaren. Het uitge-
breide verslag van de verga-
dering is gemaakt door Betty Ruigrok. Het is te lezen 
op onze website. 

Contributie 

Tijdens de jaarvergadering werd unaniem besloten 
een jaarlijkse geldelijke contributie in te voeren van 
€10,- per lid. Alleen in het geval dat € 10,- een te zwa-
re belasting zou zijn wordt een jaarlijkse contributie 
van € 5,- geaccepteerd.  

In het licht van de demissionaire status van het be-
stuur, en de onzekere uitkomst van de oproep voor 
nieuwe bestuursleden, heeft het bestuur besloten de 
inning van de nieuwe contributie tot nader order uit 
te stellen. 

Nieuwe webmaster gezocht 

Op onze website is heel veel informatie te vinden. 
Wel is dringend een nieuwe webmaster nodig!  
Het webprogramma is eenvoudig. Webpagina’s op de 
computer aanvullen en daarna opladen. Wie vind het 
leuk om actualiteiten op de website bij te houden? 

Een nieuwe werkgroep “Overlast”  

Onlangs is door een aantal omwonenden van de 
sportvelden aan de Brederodelaan een nieuwe werk-
groep opgericht, die zich ten doel stelt de overlast 
afkomstig van de sportverenigingen en van de vesti-
ging die door scouting en andere groepen worden 
gebruikt aan te spreken.  
En te trachten deze door overleg en door toepassing 
van regelgeving te reduceren. 
Contactpersoon voor de werkgroep: Cor Winkel, 
tel. 023 527 8562 

Buurt alert app 

De gemeente heeft inmiddels op strategische plaatsen 
de  buurtalert-app-bordjes opgehangen.  
Steeds meer buren maken gebruik van de buurt alert 
app. Er zijn nu 5 van de 7 groepen in Bloemendaal-
Noord actief waarbij in totaal 75 buren zich hebben 
aangemeld. 
Wilt u zich voor de buurtalert app aanmelden?  
 Monique de Leeuw is nu hiervoor het centrale aan-
meldadres.  
moniqueterwijn@hotmail.com 

 

Wist u dat…… 

* er in Nextdoor Duinlustpark al 80 
deelnemende buren zijn?  
In Veen&Duin zijn er 66 leden en in 
Park Brederode maar liefst 128.  
Neem eens een kijkje op www.nextdoor.nl 

* het plan voor een zendmast erbij in de buurt om 
onze mobiele ontvangst te verbeteren toch weer op 
losse schroeven staat… 

* buurtbus 481 steeds meer passagiers krijgt; het zijn 
er nu bijna 1.000 per maand. Voor de routekaart en 
andere informatie kijk op 
www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl  
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