
De Zonnebloem biedt ontspanningsmiddag 
De Zonnebloem Beemster biedt op zaterdag 21 februari een ontspannings-
middag aan voor ouderen, zieken en gehandicapten van de Beemster. Deze vindt 
plaats in De Kerckhaen, Jisperweg 57 te Westbeemster. Toneelvereniging Spijkerboor presen-
teert de komische thriller ‘Een gast te veel’ van Ton Davids, onder regie van Nel Stam-Koene. 
Aanvang  13.30 uur, zaal open 13.00 uur. De volledig verzorgde middag duurt tot ongeveer 
17.00 uur en de eigen bijdrage is per persoon € 5,00. Aanmelden tot dinsdag 17 februari bij 
Adrie Glorie, tel. 0299-683487. Wie geen vervoer heeft, kan dat ook meteen aangeven. De Zon-
nebloem komt graag in contact met vrijwilligers voor het halen en brengen van de gasten.
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

wenst u allen
een mooi
en goed 2015!

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 24/25 januari 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 16 januari voor 17.00 uur!

Aanmelden voor Open Dag 
De Open Dag Beemster komt er weer aan. Deze vindt , voor de 41ste keer, plaats 
op Hemelvaartsdag (14 mei). Ook nu is de Stichting Open Dag Beemster weer op 
zoek naar nieuwe deelnemers en speciaal ook naar mensen die vroeger ook al 
eens hebben meegedaan.

Het uitgangspunt van de stichting is om aan 
de buren te laten zien hoe je je dagelijks brood 
verdient. Een speciale oproep aan boerenbe-
drijven wordt hierbij gedaan. Ook mensen die 
trots zijn op hun hobby en die deze graag met 
anderen willen delen zijn welkom. De stichting 
heeft hier veel belangstelling voor, ook voor 
andere hobby’s en specialiteiten dan schil-
deren. Vooral activiteiten voor de jonge Beem-
sterlingen hebben haar interesse. Wie heeft er 
bijvoorbeeld nog een groot treinemplacement 
op de zolder staan? De stichting hoopt dat 
Beemsterlingen die een bijzondere hobby uit-

oefenen of over specifieke kennis beschikken 
de andere polderbewoners daarvan op de 
hoogte willen brengen. Misschien stimuleert 
dat anderen om die hobby met ze te delen.

Aanmelden is mogelijk vóór 31 januari. 
Dat kan via een e-mail naar pjmleek@hetnet.
nl  of via een telefoontje naar één van de 
volgende bestuursleden: Marie-Louise 
Schroevers (681403), Annette en Peter Leek 
(690233), Barbara Scheringa (683635), riet 
ilbrink (673246), Tiny Hooijberg (684238) en 
Lucy ten Vregelaar (683139).

Eerste prijs verloting voor 
Cor en Agnes Tuyp

Het bestuur van de Binnendijks 
heeft in december 2014 weer prijzen 
verloot onder de mensen die een 
vrijwillige bijdrage van € 15,00 of meer 
hadden gestort. Met behulp van een 
Scrabblespel, dobbelstenen en veel 
getuigen is dit weer gelukt.

Dit jaar zijn het waardebonnen geworden 
van trouwe adverteerders uit de Beemster 
die in het kerstnummer  staan. De gelukkige 
winnaars van de eerste prijs (€ 100,00 aan 
bonnen van Novalux) waren Cor en Agnes 
Tuyp. Wij verrasten hen in het nieuwe jaar 
rond etenstijd (want dan waren ze in elk geval 
thuis) met een bloemetje en de bonnen.

Helaas waren wij niet  van de Postcode- of 
Staatsloterij met miljoenen, maar Agnes en 
Cor waren heel blij met dit presentje. Zij waren 

alweer vergeten dat zij de bijdrage hadden 
overgemaakt, want natuurlijk doe je dit. Dat er 
ook een prijs aan verbonden was, waren ze ver-
geten. Heel welkom was de prijs, want binnen-
kort zijn zij 40 jaar getrouwd en hun deur staat 
altijd voor iedereen open dus zijn de bonnen op 
de goede plek terecht gekomen.
Er waren nog meer winnaars en dus kregen H.W. 
Heijmans (Zuiderpad), C. de Groot (Pijlenburg), 
A.Tromp (Purmerenderweg), en D. van Berge 
(Wormerweg) hun bonnen van Anneke Jonker, 
ranonkel, het Pannenkoek-en Spijshuis en 
Santhé via de post met de hartelijke felicitaties 
van het bestuur en de redactie. Allen (dus ook 
met name de mensen die geen prijs hebben ont-
vangen) heel hartelijk bedankt voor de giften die 
ons weer in staat stellen door te gaan met het 
inhoud geven aan de Binnendijks.

Veel zon in 2015, trees

Bestuursleden Dennis Appelman 
en Erica Helder zorgden voor 
een aangename verrassing.

Koos Koning Beemster 
Ondernemer van 2014
Aannemersbedrijf en Vastgoedadvies BV Koos Koning is afgelopen maandag tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de Beemster Ondernemer uitgeroepen tot Ondernemer 
van het jaar 2014. Een geëmotioneerde Koos Koning nam in de volgepakte Eterij ’t 
Middenpunt uit handen van burgemeester Brinkman de bijbehorende oorkonde in 
ontvangst. De prijs voor het aanstormend talent ging naar brasserie Alles met Liefde, 
het familiebedrijf van Max, Liesbeth, Noëlle en Maurice van Wersch.

De ondernemersvereniging van de Beemster 
geeft de onderscheidingen jaarlijks weg. Aan de 
jongste editie zaten twee bijzondere tintjes: het 
was de twintigste keer dat de Ondernemer van 
het Jaar bekend zou worden gemaakt èn het was 
de laatste keer dat burgemeester Harry Brinkman 
de uitreiking voor zijn rekening zou nemen. 
Volgens Pr-medewerkster Patricia van der 
Linden is het voor de vereniging elk jaar weer 
spannend of de Beemster Ondernemer wel 
op de nieuwjaarsreceptie aanwezig is. in dit 
geval kon het bestuur opgelucht ademhalen 
en hoefden de winnaar niet met een smoesje 
naar ’t Middenpunt te worden gelokt. Koos 
Koning blijkt namelijk geen feest, partij, ver-
gadering of andere verplichting over te slaan 
en stond zoals verwacht met zijn vrouw 
Monique tussen de bezoekers. 
Koning is afkomstig uit Purmerend, maar is na 
de verhuizing naar de Nekkerweg geheel in de 

Beemster geïntegreerd. Samen met Monique 
heeft hij Aannemersbedrijf en Vastgoedadvies 
BV Koos Koning opgericht en groot gemaakt. 
Sinds 20 jaar is het bedrijf gevestigd aan de 
Bamestraweg. Het wordt geroemd om zijn vak-
kennis. Dat werd bevestigd door de vele voor-
keursstemmen die het bedrijf ten deel vielen.
De familie Van Wersch kon zich geen betere 
start van het nieuwe jaar wensen. Hun bras-
serie Alles met Liefde moet nog van start 
gaan – de deur gaat op 15 januari van het slot 
– maar nu al kunnen ze rekenen op een grote 
waardering. Max en Liesbeth en hun kin-
deren Noëlle en Maurice mogen zich officieel 
het Aanstormend talent van 2014 noemen. 
De naam van het restaurant is niet lukraak 
gekozen. Alles wordt daar straks ook echt met 
liefde gemaakt. De Beemsterlingen kunnen 
dat binnenkort zelf ervaren.

Marcel
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U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

B E E M S T E R
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 
 uitvaartcentrum naar keuze 

• Mogelijkheid tot een kosteloze 
 voorbespreking 

• Transparant

Bezoek onze site voor alle info en kosten:

www.uitvaartbeemster.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-

Dag en nacht bereikbaar via

0299 - 68 39 45

   Vraag gratis uw

          laatste-wensenmap aan !

Wij wensen u een
gla(n)srijk en vooral ‘snel’ 2015!

Dit wordt het jaar waarin
alle inwoners uit de Beemster JA

kunnen zeggen tegen een
snel glasvezelnetwerk.

 KIJK OP WWW.BREEDBANDBEEMSTER.NET

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

cursussen voor beginners 
& gevorderden
nieuw: jaartraining
“leren denken met je handen”

Beemster School voor Meubelmaken

Beemster Hypotheken & Assurantiën

Beemster Hypotheken en Assurantiën
Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD  Middenbeemster
Telefoon (0299) 68 14 27, 06 53 23 13 98

www.beemsterhypotheken.nl •  info@beemsterhypotheken.nl 

FINANCIEEL INZICHT voor uw TOEKOMST

HYPOTHEEK TEST MAANDEN Voldoet uw 
hypotheek nog aan de moderne eisen/of uw veranderde gevoel? 
Kom langs met uw huidige hypotheek voor een up-to-date advies

FISCAAL ADVIEZEN (incl. toeslagen/aangifte/  
    voorlopige teruggaaf)
 
Alle SCHADE- EN LEVENSVERZEKERINGEN 
(zakelijk en particulier)

BANCAIRE producten

Uw Financieel Adviesbureau
Vergunningnummers AFM nr. 12005958 / SEH 11031 / WFT proof 2014
Aangesloten bij klachteninstituut KIFID

ALTIJD advies van

iemand met de juiste

diploma’s/vergunningen

Pannenkoeken, lunch & diner
Maandag gesloten

Middenweg 177, 1462 HJ Middenbeemster
telefoon/fax: 0299-681371
www.beemsterspijshuis.nl

Ook in 2015 staan wij 
voor uw belangen op de bres.

Wij wensen u een in alle
opzichten goed Nieuwjaar toe

FRACTIE CDA BEEMSTER
Arie Commandeur

Co de Wildt
Leander Fabriek

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346  - Mobiel: 06 51838782  - edwindevries72@hotmail.com

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl  

Installatiebedrijf  Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
  Ambachtsweg 5D, 1474 HV  Oosthuizen

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

Cursus voor ouders en opvoeders
Gezins- en Kindercoachpraktijk Your Choice Coaching start op 26 januari in 
Purmerend en op 10 februari in Zuidoostbeemster de cursus Reversie Methode, 
Zie je kind en ontdek jezelf. De cursus is bedoeld voor ouders en opvoeders die 
tegen problemen met of bij hun kinderen aanlopen of gewoon nieuwsgierig zijn 
naar dit onderwerp.

Als ouders en opvoeders geven we onze kin-
deren bewust en onbewust verschillende 
goedbedoelde lessen en ervaringen mee. Soms 
kan het kind hier minder goed mee overweg 
en werken ze averechts. Wederzijds onbegrip, 
moeilijk gedrag van het kind en wanhoop bij de 
ouders kunnen het gevolg zijn. 

De reversie Methode®, Zie je kind en ontdek 
jezelf, is een snelle en doeltreffende cursus 
om ouders en opvoeders dichter bij zichzelf te 
laten komen en zo de weg voor het kind vrij te 
maken om zijn pad te kunnen volgen. Enkele 

onderwerpen die gedurende de 8 avonden 
aan bod komen zijn: het nieuwetijdskind, 
eigenwaarde, energie, karaktervorming, 
soorten karakters en spiegelen. Er is tevens 
veel ruimte om je ervaringen te delen.

Trainer is Yolanda van der Arend, Gezins- en 
Kindercoach en gecertificeerd trainer rever-
sieMethode® vanuit Dreamchild . Zij heeft 
een eigen coachingspraktijk, Your Choice 
Coaching, en is moeder van 4 kinderen in de 
leeftijd van 15 tot 22 jaar. Kijk voor meer infor-
matie op www.yourchoice-coaching.nl.

HGB Inloopavond
Het Historisch Genootschap Beemster houdt op maandag 12 januari van 20.00 
tot 22.00 uur weer een inloopavond in de Beemster Erfgoedkamer. De avond is 
bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de Beemster of op 
zoek is naar informatie over iets of iemand uit de Beemster.

Neem vooral ook oude foto’s, films of interes-
sante documenten mee. Dat maakt het extra 
plezierig om er met elkaar over te praten en het 
archief wordt daardoor nog aantrekkelijker. 

De Beemster Erfgoedkamer bevindt zich op 
het complex ‘Westerhem’, Middenweg 185, 
ingang achterzijde voorhuis.

Je zou per abuis kunnen denken dat het huidige 
parkeerprobleem aan de Zuiderweg is opgelost, 
en ook was het toen geen ‘autoloze zondag’.

Geen boom te hoog
voor het ophaalteam

Het kerstbrood, de gourmetschotel 
en de oliebollen zijn weer verorberd. 
De champagne is verdampt en 
het vuurwerk gedoofd. Na alle 
feestelijkheden moet uiteindelijk ook 
de kerstboom eraan geloven.

Zorgvuldig wordt zij ontmanteld. in afwachting 
tot de volgende kerst verdwijnen ballen, piek, 
slingers en verlichting in een doos op zolder 
en wordt de kale boom naar buiten gewerkt. 
Op dat moment hebben Jorn en Ticho van het 
‘kerstbomen ophaalteam’ gewacht. De banden 
van hun kar zijn al op spanning gebracht en 
de aanhanger aangehaakt. Tijd om in actie te 

komen. Op zoek naar de zoveelste achterge-
laten boom stropen zij dagenlang woonwijk 
Leeghwater te Middenbeemster af. Zelfs de op 
visite zijnde heren Mats en Stijn worden aan 
het werk gezet. Op het erf van het ouderlijk 
huis verrijst een enorme groene berg. De jon-
gens hopen het eerder behaalde resultaat van 
50 bomen in 2014 dit jaar te zullen overtreffen.
Op woensdag 7 januari mochten zij hun buit bij 
het verzamelpunt aan het Groenveld inleveren. 
De gemeente gaf € 0,50 per ingeleverd exem-
plaar. Wat zij met hun verdiende loon gaan 
doen is nog niet bekend, maar dat het team 
zich prima heeft vermaakt moge duidelijk zijn.

Joke

Het ophaalteam heeft zich prima vermaakt.

Kluitjes
Het zijn die korte weet-je-wel-dingetjes 
waar mensen belangstelling voor 
hebben en anderen daarin willen delen. 
Ook in 2015 staan de kluitjes tot uw 
beschikking. Dat ze gelezen worden is 
een feit dus:  

  Voor een ieder een heel gezond en blij 2015 
in de Beemster of ver daarbuiten gewenst.

  Nieuwe leden gezocht. Ben jij het nieuwe 
koorlid waar Zangvereniging Harmonie 
vanaf januari naar op zoek is? Houd je 
van klassieke muziek, heb je zin om lekker 
te zingen en ben je beschikbaar op dinsdag-
avond? Dit is je kans. Bel of mail met Anneke 
Goede voor meer informatie. annekegoede@
gmail.com, telefoon 06 – 4346 1839. Of kijk 
op onze website www.zangvereniginghar-
monie.nl. Tot ziens op ons koor!

  Tijdens de jaarwisseling hebben vandalen 
schade toegebracht op en aan het complex 
van tennisvereniging Beemstar, gelegen aan 
de insulindeweg 10A. Zowel het tenniscom-
plex als het naastgelegen voetbalcomplex 
hebben de laatste jaren geregeld last van 
hangjongeren. Doorgaans blijft het bij het 
achterlaten van rommel maar zo ook is in 
2014 meubilair vernield en zijn buitenverwar-
mingselementen van het gebouw gesloopt 
en later in de sloot teruggevonden. Deze keer 
is de schade omvangrijk. De constructie van 
een netophanging heeft het moeten ont-
gelden en er is schade aan de kunststof banen 
door het afsteken van vuurwerk. De totale 
schade wordt geraamd op enkele duizenden 
euro's. Tegen dit soort vandalisme kunnen 
verenigingen zich niet verzekeren. 

  Mocht u weten wie de vernielingen heeft 
aangebracht, weten wie de eigenaar van 
het mes is (zie inzet) of personen kennen 
die tijdens de nieuwjaarsnacht op het com-
plex van Beemstar zijn geweest, dan ver-
zoeken wij u dit bij de politie te melden. 
u kunt dit ook kenbaar maken via secre-
taris@ltcbeemstar of penningmeester@
ltcbeemstar.nl. Het spreekt voor zich dat 
wij met deze informatie vertrouwelijk en 
zorgvuldig zullen omgaan.

  Er zijn tuinen te huur op het complex van 
Volkstuindervereniging Leeghwater in 
Middenbeemster. Ze zijn bedoeld voor 
diegenen die het leuk vinden om eigen 
groenten, fruit of bloemen te kweken. Voor 
aanmeldingen of informatie: Anita Breit-
kopf, e-mail teamleider1957@kpnmail.nl 
of tel. 0299-684492. 

  Zeegezichten van riet ilbrink in Cultureel 
Centrum Onder de Linden Beemster. De 
expositie is te bezichtigen tot 31 januari tij-
dens de voorstellingen of na telefonische 
afspraak (0299-435199).

  Zondag 11 januari: ‘A Vida do Fado’! Quatro 
Ventos komt spelen in de kerk van Beets 
Toegang € 17,50. Kaarten te bestellen via 
info@kerkbeets.nl, tel. 06 13356384 of 
06 23908733 of te koop aan de zaal.  kerk 
open om 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. 

  We hebben nog 355 dagen te goed in 2015. 
Dat elke dag u datgene mag brengen wat u 
wenst en wij helpen hier graag bij, want er 
zijn heel veel vrijwilligers actief in de Beem-
ster. Kan uw vereniging ook nog wat leden 
of vrijwilligers gebruiken? Stuur een kluitje.

  Ook u kunt kluitjes insturen in 2014, dus mail 
naar info@binnendijks.nu, geef het af bij 
drogisterij Anneke Jonker of stuur het naar 
de Postbus 61, 1462 ZH Middenbeemster.
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Activiteiten 
Middelwijck
Maandag 19 januari: 
 11.00 uur 
 Verrassingsfilm door Ton Friedrichs.
Woensdag 21 januari: 
 19.30 uur 
  Klaverjassen met de Vrouwen van Nu  

(voor leden, nieuwe leden zijn welkom).
Woensdag 28 januari: 
  19.30 uur
  Jaarvergadering Vrouwen van Nu  

met na de pauze een lezing van 
 Henk Strijker over de natuur in het Twiske.

OFFICIEEL
VERGUNNING NODIG? 

EERST EEN AFSPRAAK MAKEN
De afdeling Vergunningen van de gemeente Purmerend werkt sinds 1 januari 
alleen nog op afspraak. Wilt u in het stadhuis langs komen voor informatie over 
het aanvragen van een vergunning? Maak dan een afspraak via 
www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452.

DRANK-EN HORECAWET
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet een vergunning is verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
aan:

 Brasserie “Alles met Liefde” (Middenweg 146). 
  De vergunning is verleend bij besluit van 22 december 2014 en op dezelfde 

dag verzonden.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift 
ondertekenen. Hierin staat ten minste:

 Uw naam en adres.
 De datum van de brief.
 Uw handtekening.
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft.
 Gronden van het bezwaar.

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. 
De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een 
dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ALGEMEEN

DEUR GESLOTEN TIJDENS 
AVONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS

Vanaf dit jaar is tijdens de avondopenstelling van het gemeentehuis (17.00 tot 
19.00 uur op maandag) de deur gesloten. Er moet eerst aangebeld worden om 
naar binnen te kunnen. 

Het is mogelijk om voor de avondopenstelling een afspraak te maken voor de 
producten van Burgerzaken (geen Burgerlijke Stand, Naturalisatie en Immigratie). 
Hiervoor kunt u bellen met Burgerzaken Beemster, via (0229) 682 127.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
MAANDAG 12 JANUARI

 Draagt u de vrijwilligers van uw gemeente een warm hart toe?
 Wilt u aanwezig zijn bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijs?
 Wilt u kennismaken met de nieuwe bewoners van de gemeente Beemster?
 Wilt u gezamenlijk met het gemeentebestuur proosten op een goed nieuwjaar?

Dan nodigt het bestuur van de gemeente u van harte uit op de Nieuwjaars-
bijeenkomst in het gemeentehuis op maandag 12 januari om 20.00 uur.

BINNENDIJKS NUMMER 1/2, 10/11 JANUARI 2015

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 68 21 21  n  FAX: (0299)  68 17 71
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OFFICIEEL
OMGEVINGSVERGUNNING

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
18 december 2014 Middenweg en Rijperweg Kappen resp. vier bomen
  (plan De Keyser) en twee bomen
19 december 2014 Notarisappelstraat 4 Het oprichten van 
    een woning
19 december 2014 Hobrederweg 38 Het herbouwen van
    een woning
19 december 2014 Zuiderweg 40  Uitbreiden woning,   

realiseren B&B, aanleggen 
zwemvijver, wijzigen   
voorgevel woning

19 december 2014 Notarisappelstraat  Realiseren van een
  (plan De Nieuwe Tuinderij) verkeersbrug
21 december 2014 De Lijnbaan 6  Wijzigen voorgevel   

van de woning
23 december 2014 Middenweg 1  Herbouwen van een   

stolpboerderij
24 december 2014 Rijperweg 129  Realiseren van units t.b.v.  

seizoenarbeiders 
31 december 2014 Zuiderweg 15 Vervangen en vergroten
    van een melkveestal

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u 
over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via 
(0299) 452 452. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
24 december 2014 Gervenveld 11  Uitbouw woning aan   

achterzijde, wijzigen   
voorgevel woning

24 december 2014 Volgerweg 69  Geheel vernieuwen,   
veranderen en verplaatsen 
van een woonhuis

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar 
burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift onderte-
kenen. Hierin staat ten minste:

 Uw naam en adres.
 De datum van de brief.
 Uw handtekening.
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft.
 Gronden van het bezwaar.

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit be-
sluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een 
dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

OFFICIEEL
OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
8 januari 2015 Middenweg 176  Realiseren lunchroom en 

winkel t.b.v. dagbesteding 
gehandicapten in   
voormalige kosterij/

     activiteiten: bouwen,  
brandveilig gebruik,   
wijzigen rijksmonument,  
maken inrit, handelen in 
strijd met regels   
bestemmingsplan

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari tot en 
met 23 februari 2015 van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 
13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, 
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Gedurende de terinzagetermijn 
kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw 
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en 
de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te 
treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht 
verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

Klaverjassen en kezen

De leden van de buurtvereniging 
Noordbeemster hebben op 16 
december weer fanatiek de 
competitie voort gezet van het 
klaverjassen. Ook deze keer werd  
er gekeezd door 6 personen en 16 
bij het klaverjassen.

De uitslag van het klaverjassen:
1 C. Conijn 5017
2 A. de Haan  4989
3 V.d.Berg 4917
4 B. Konijn 4884
5 Van Baar  4884
6 T. Haring  4845
7 T. Vlaar  4684
8 r. Waij  4507
9 r. Meijer 4493
10 L. Konijn 4350

Uitslag van het kezen:
1 T. Konijn 94
2 T. Kramer  74
3 i. Steenman 35

De winnaars gingen met mooie prijsjes 
in kerstsfeer naar huis die ook deze keer 
waren verzorgd door de bestuursleden 
Suzan Pater en irma Steenman. Op zondag 
11 januari staat de nieuwjaarsborrel op 
het programma.

SpOrT
Binnendijks

Grote Club-
actie levert 
€4.098,- op
Lotenverkopers van de Grote Clubactie 
zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de 
slag gegaan voor hun sport-, cultuur- 
of hobbyvereniging. De opbrengst 
van deelnemende verenigingen uit 
Middenbeemster, Westbeemster en 
Zuidoostbeemster is in totaal € 4.098,-.

De jaarlijkse financiële injectie die ze door de 
Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmis-
baar voor de aanschaf van onder meer mate-
rialen, inrichten van het clubhuis, organiseren 
van activiteiten. Alle deelnemende vereni-
gingen hebben hun cheque in de brievenbus 
gekregen met het bedrag dat hun lotenverko-
pers hebben opgehaald.
in totaal deden dit jaar meer dan 6.000 ver-
enigingen mee. Samen zijn 2,6 miljoen loten 
verkocht en werd er bijna 8 miljoen euro opge-
haald waarvan 80% direct naar de clubkas 
gaat. in de Beemster hebben de volgende ver-
enigingen aan de actie deelgenomen:  Bad-
mintonclub Wijdewormer met een opbrengst 
van € 240,00, SV Beemster Handbal En 
Voetbal (€ 1.640,13), WBSV (€ 1.663,08) en 
ZOB (€ 554,88).

Wisseling 
van de wacht 
bij het CDA
Omstreeks half december is 
Leander Fabriek afgetreden als 
gemeenteraadslid voor het CDA. 
Hij kon zijn nieuwe baan helaas niet 
goed combineren met het raadswerk. 
Co de Wildt heeft zijn plaats 
ingenomen. Leander Fabriek blijft wel 
fractiemedewerker van het CDA.

Vreemde vorm van vandalisme

Sportvereniging Beemster heeft bij haar terrein een aantal containers staan 
waar mensen hun oud papier kwijt kunnen. Onverlaten (horeca?) hebben deze 
containers echter gebruikt voor het dumpen van lege flessen. Gelukkig kwam de organisatie er 
nog tijdig achter en ontkwam op deze wijze aan een boete. Geen stijl, vindt ook de redactie.

Afscheid van Kees Jonges
Tijdens de Raadsvergadering van 16 december is afscheid genomen van  
Kees Jonges als (loco-)griffier van de  Gemeenteraad Beemster. Met ingang  
van dezelfde datum is de heer A.B. Visser door de burgemeester beëdigd als  
nieuwe (loco-)griffier. Tegelijkertijd vond een (her)beëdiging plaats van de 
griffier M. (Martien) Timmerman. 

Burgemeester Brinkman memoreerde de zeer 
lange staat van dienst van de Kees Jonges. 
’in april 1973 in dienst gekomen.  Vijf jaar 
later al vaste notulist van de raad en vanaf 
1987 secretaris van de commissie AZ. Daar-
naast was Kees zeer verdienstelijk buitenge-
woon ambtenaar van de Burgerlijke Stand’. in 
maart 2003 is hij in het kader van het 'roule-
rend griffierschap'  plaatsvervangend grif-
fier geworden. Niet veel later bleek dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken niet veel 
voelde voor deze constructie.
Kees is onder andere nauw betrokken 
geweest bij de bezoeken aan Studena,  de 
vorming van de Dorpsraden en  de integri-
titeits- en gedragscode. ‘Hij vatte zijn taak 
altijd serieus en nauwkeurig op. Het was hem 
een gruwel als raadsstukken niet op tijd bij de 
raadsleden waren,’ aldus Brinkman.
Ondanks het gemis aan digitale affiniteit en 
kennis  van Kees (‘min één kennis’)  is hij voort-
varend te werk gegaan bij het digitaliseren van 
de vergaderingen in beeld en geluid.  Zijn werk-
lust was alom bekend: ‘Hoe laat het de vorige 
avond ook geworden was, om zeven uur de vol-
gende dag was hij paraat.  Klokslag half acht 
kon ik zijn eerste mailtje ontvangen, ‘ aldus de 
burgemeester.  Die verklapte dat hij op dat tijd-
stip nog aan het ontbijt met zijn vrouw zat.  Kees 
had een ‘oceaan aan overuren’. Bedacht een 
excuus om als het regende tijdens zijn vakantie 
toch maar te kunnen werken.  
Als cadeau ontving hij het schilderij dat stee-
vast meeverhuisde als Kees een andere werk-
plek kreeg. De burgemeester vermoedde dat 
het een vaste plek in huize Jonges zou krijgen, 

waar Kees dan met zijn bureaustoel onder zou 
gaan zitten. De nestor van de raad, Nico de 
Lange, roemde ook zijn droge humor. ‘Had 
burgemeester Cattel gevraagd aan Kees om 
de vlekken in het tapijt grondig te verwij-
deren. Kwam Kees doodleuk  met de sug-
gestie om hierbij de schaar te hanteren.’ 
Voor Kees hoefde dit officiële afscheid eigen-
lijk niet (‘stille trom’). uit zijn slotspeech: ‘ik ben 
als leerling-ambtenaar begonnen. Kreeg daar-
voor ook nog eens zo'n tweehonderd gulden 
per maand.’  Groot was zijn verbazing dat hij na 
de vervulling van zijn dienstplicht terug mocht 
komen. ‘ik was er eigenlijk van  overtuigd dat ik 
geen ambtenaar wilde worden.’  Met groot ple-
zier denkt hij terug aan de tijd ('weet je nog wel, 
oudje')  dat de uitbater van het Heerenhuis per-
soonlijk boven kwam vertellen dat de vliezen 
van 'Coba drie' gebroken waren. Waarop het 
betrokken raadslid snel naar huis spoedde om zijn 
koe waar nodig met raad en daad bij te staan. 
‘Het bijzondere van deze raad is dat het zich 
uitsluitend bezig houdt met de zaken en niet 
met elkaar.  Het vertrouwen in een wethouder 
is ook nog nooit opgezegd. Een redelijk 
unicum in ons land.  Evenals de terughou-
dendheid bij het indienen van moties.’
Tot slot memoreert Kees de motie waar hij 
zelf nauw bij betrokken is geweest (juli 2004: 
vervang OZB door opcenten). Tot zijn grote 
teleurstelling was er geen meerderheid te 
vinden voor dit in zijn ogen rechtvaardiger en 
efficiënter voorstel.

Geert

(Met dank aan de 

diGitaliserinG in beeld en Geluid)

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

Warme kerst-
viering VSV
VSV kijkt tevreden terug op haar 
kerstviering op 17 december. Er was 
een mooie, warme kerstdienst onder 
leiding van pastoor  Marcelo en het 
gelegenheidskoor onder leiding 
van Marian van der Hulst. Er werden 
kerstliederen gezongen en mooie 
gebeden voor gelezen.

Daarna naar de Kerckhaen waar de leden 
werden onthaald met een kop koffie en gebakje. 
De kerstbroers Cees en Hans vertelden een leuk, 
eigentijds kerstverhaal over Martha en Joost. Er  
werden kerstliederen gezongen en liedjes van 
deze tijd. Het was een warme/gezellige kerst-
avond. iedereen ging met een goed gevoel  en 
een mooie kaars naar huis. De volgende VSV-
avond is  op 21 januari over ‘Wat je lichaam ver-
telt’.  info: tel. 0299-435513.

Op het programma stond onder meer een kerstdienst. 
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Jeugdvoorstelling en toneelstuk in Onder de Linden
 

Onder de Linden brengt op zaterdag 17 januari een spannende voorstelling ‘Wolfje’ 
voor de jeugd, gespeeld door het poppentheater van Arthur Geesing. Zondag 18 januari 
voert toneelgroep Tetra tweemaal de nieuwe, komische productie ‘Droomland’ op.  

in de jeugdvoorstelling wil Wolfje een sprook-
jeswolf worden. Net zoals zijn vader. Daarvoor 
moet hij iemand opeten, met huid en haar! 
Maar wolfje is zachtaardig en dus gaat hij op 
zoek naar een andere manier om een sprook-
jeswolf te worden. De voorstelling begint om 
14.30 uur en kost € 7,00. reserveren kan via 
reserveren@onderdelinden-beemster.nl of bel 
met 084-4300143. Leeftijd vanaf 4 jaar.
De hoofdrolspelers in ‘Droomland’zijn de zussen 
Sjaan en riet. Ze drinken koffie en ze kaarten. 
Niets bijzonders. Maar vandaag is een speciale 
dag, er moet een taak worden volbracht. De 

dames gaan aan de slag. Tussen alle vrolijke 
gezelligheid door komt het venijn ook af en toe 
naar boven. ‘Droomland’ is te zien vanaf 15.00 
en 20.30 uur.  Kaarten à € 12,50 kunnen vanaf 
5 januari worden gereserveerd via info@
tetrapurmerend.nl. 

Op zondag 11 januari kan men ook naar een 
koffieconcert. Met Sophie Fetokaki (sopraan) 
en David Mackor (luit, theorbe en gitaar). 
Sophie en David brengen liederen uit de 16e 
eeuw en Engelse Folkmuziek uit 1960 en 
1970. Entree € 7,50.

Iedere woensdagmiddag 
voorlezen in de bieb
Op woensdag 7 januari is in de Bibliotheek Beemster het wekelijkse voorlezen 
gestart op een nieuwe tijd: vanaf 15.30 uur kunnen kinderen van 3 tot en met 6 
jaar lekker aanschuiven. 

Jonge kinderen kunnen zelf een keus maken uit 
een grote collectie prentenboeken. Voor kin-
deren van 0 tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. 

Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 11.00 tot 14.00 uur. Het adres is Tobias de 
Coenestraat 4 in Middenbeemster.

Informatierubriek
Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA 
N-Beemster, t: 06 54288049, e:butter@badv.nl

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene-
straat 2, 1462 Kr Middenbeemster, 0299-683988

Buurthuis Zuidoost voor o.a. cursussen, workshops, partijen, expo-
sities, zalen-/barverhuur. Middenpad 2, 1461 BW Beemster. tel. (0299) 
427661; e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.
buurthuiszuidoostbeemster.nl

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084 
43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor 
uw huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 
10 00. 24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmer-
steenweg 13c.

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg 
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-559100

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel.  0900 98 97

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek-
kenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie 
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 Kr, Middenbeemster, Telefoon 
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings-
begeleiding PHYSiCALL, Sportcentrum De Kloek, insulindeweg 
11, 1462 MJ Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 
683271, email: info@physicall.nl

Fysiotherapie Kamphuis, Fysiotherapie, Oedeemfysiotherapie (vaak 
na borstkanker), Kinderfysiotherapie, Zuiderweg 115e, Z.O. Beemster. Tel: 
06 49105334 www.fysiotherapiekamphuis.nl. Ook ‘s avonds of zaterdag.

Hartstichting afdeling Beemster P.J. Doets, Loeffendijk 10, 1462 
EC Middenbeemster, tel. 0299-350733

Hospice Thuis van Leeghwater Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ  
Middenbeemster. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur via 0299-682020. E-mailadres info@hospiceleeghwater.nl 
Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is inzet opgeleide 
vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in 
het hospice.

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12, 
1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, faxnummer. 0299 
621827, e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Juridisch en fiscaal advies MB Legal & Tax, juridisch en fiscaal 
advies voor ondernemers, ook voor bezwaar- en beroepsprocedures, 
Schoolstraat 9, Postbus 77, 1462 ZH Middenbeemster, Tel: (0299) 
405755, info@mblegal.nl, www.mblegal.nl

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-
cirkel Mieuwijdt, T 088-559100

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 
DE  Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende 

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek 

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: 

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Midden-

beemster tel: 0299 690712

Verzekeringen, hypotheken, fiscaal advies Beemster  

hypotheken & Assurantiën, Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD  

Middenbeemster, tel. (0299) 68 14 27, fax (0299) 68 42 29.

Voetverzorging, steunzolen en massage Joke v.d. Steeg 

 (gediplomeerd pedicure, chiropodist en diabetische voet, enz.),  

Westerhem 141, 1462 VD Middenbeemster,  telefoon (0299) 68 19 82. 

Behandeling na telefonische afspraak.

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt 

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel. 

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op 

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 

24 52. u kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt 

u ook in Beemster terecht. 

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en per-

soonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met 

een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.  

Ma t/m do 9.00-12.00 uur: 0299-820139  Sloep 3 1483 HA De rijp. 

wonenplusaangenaam@rswp.nl. Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur 

kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck terecht met uw vragen op 

het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 

54, 1462 JN Middenbeemster, 0299-748032. Meer info: www.rswp.nl

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en in-

dividuele healing consulten. www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-

685648/0643425775

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot 

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond! 

interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website 

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl

Zondagmarkt 6 september 2015, informatie over aanmelding via 

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de ridder  0299-683203

raad van Kerken

10 en 11 januari

doopsgezinde gemeente

Zo.  9.45 uur  ds. J. Klanderman Beverwijk

Protestantse gemeente Beemster 

Zo.  10.00 uur  Gastpredikant, Henk van Olst Kapel ZOB.

rk. Parochie joannes de doper 

Zo. 10.00 uur  Herenkoor/ M. rocha

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za.  12.00 uur  Jongerenviering/ Ps.Marcelo

Zo. 10.00 uur  Euch. viering Nicolaaskoor /L. Weel

17 en 18 januari

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo.  10.00 uur  Het eerste Wonder Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Gemengdkoor Hans Nieuwkamp

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

 Za.  12.00 uur  Jongerenviering / ps. Marcelo

 Zo. 10.00 uur  Euch. viering / Nicolaaskoor / Ps. Marcelo

Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) 
in het weekend en op feestdagen  0299 - 313 233

alarmnummer 1-1-2

Colofon
HET BLAD WORDT TWEEWEKELiJKS iN HET WEEKEND, 
HUiS AAN HUiS, iN DE BEEMSTER VERSPREiD.

WEBSiTE www.binnendijks.nu

AANLEVEREN KOPiJ EN ADVERTENTiES
Voor de volgende uitgave:

   Via de website uiterlijk voor zaterdag.
   Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:   

Drogisterij Jonker - rijperweg 58 - Middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.

   De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of 
in duidelijk geschreven handschrift.

ADVERTENTiES
Tiny de Lange, telefoon tel. 0299-681463.
Tarieven op aanvraag. Minimum € 15,98 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

EiNDREDACTiE, VERSLAGGEViNG EN FOTOGRAFiE
Trees Blokdijk, Geert Heikens, Marcel van Stigt en Joke römer
Telefoon 06-19475058
E-mail info@binnendijks.nu

VERSPREiDiNG
rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.

BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij rodi, telefoon 0226-331020.

BANKRELATiES
iNG-bank rekeningnummer 37.71.883.
rabobank rekeningnummer NL44rABO0356919978.

PRODUCTiE
Hoogcarspel Grafische Communicatie -  Donauweg 2c - 1043 AJ  Amsterdam.

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

 Kennisgeving
Besluit omgevingsvergunning inrichting Middelie 300  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen is een omgevings
vergunning verleend voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en
‘planologisch strijdig gebruik’ ingevolge de Wet  algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting Middelie 300, gelegen aan de 
Havermeerweg te Beets in de gemeente Beemster, op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Beemster, sectie C, nummer 1118. 

De omgevingsvergunning betreft de plaatsing van twee boorplaten met 
bijbehorende fundering. Daarnaast worden er een bak met fundering en een 
poort geplaatst. Ten behoeve van deze werkzaamheden dient een linde te 
worden gekapt.

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing 
(artikel 3.7, Wabo).

Tot en met 3 februari 2015 kunnen belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar
schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaar
schrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken, Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff  
(tel. 070  379 76 02). 

Spullen en verhalen gezocht uit Tweede Wereldoorlog
Het Historisch Genootschap Beemster (HGB) houdt op zondag 
11 januari haar tweede inzamelochtend voor spullen, foto’s 
en verhalen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 

in 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. 
Hieraan wil het HGB extra aandacht schenken. in de beide 
musea, museum Betje Wolff en Agrarisch Museum Westerhem, 
worden tentoonstellingen ingericht die hierop betrekking 
hebben. in museum Betje Wolff komt het wonen in de Beem-
ster in deze periode aan de orde. in het Agrarische Museum 
Westerhem worden de vele agrarische zaken tentoongesteld. 
De afdeling Beemster Erfgoed van het HGB is geïnteresseerd 
in alle gegevens en verhalen uit deze periode om daarmee de 
geschiedschrijving verder te kunnen invullen. 
Er zijn al vele objecten en verhalen ingebracht, maar er ont-
breekt nog veel. Het HGB is erg geïnteresseerd in: een oude 
vulpen uit deze tijd met een vlammotief, een oude kinderwagen 
met bak onder het matras, blikken en voorwerpen van de voed-
seldroppingen, spullen of foto’s uit de gaarkeuken (de kaasfa-
briek de Tijd, de verdeelpunten, verdeelbonnen), plattegrond 
en gegevens over de scheurplicht, oude militaire uniformen 
uit deze tijd (mag ook Duits zijn), insignes en dergelijke. Ook 

andere bijdragen, zoals foto’s of gewoon verhalen, zijn welkom. 
inbrengen is mogelijk op zondag 11 januari 2015 tussen 11.00 
en 13.00 uur in het voorhuis van Agrarisch Museum Westerhem 
aan de Middenweg 185 (bij de VVV, ingang aan de achter-
zijde, parkeren op uilenhoeve).  Het HGB wil de spullen lenen 
en stelt hiervoor een leenovereenkomst op. Als inbrengen een 
bezwaar is, dan is ophalen ook mogelijk. Laat dat dan even 
weten via info@historischgenootschapbeemster.nl of tel  0299-
683507/427800.

Drogisterij Jonker
Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME  Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25

Babykleding wintercollectie
  UITVERKOOP

50% KORTING!

Er is al één inzamelochtend achter de rug.

De geschiedenis herhaalt zich…
Eind jaren zestig werd de familie Van der Lee kenbaar gemaakt dat de 
stolpboerderij 'de Bruinvis' plaats moest maken voor de aanleg van de N 244. Met 
toezegging van de gemeente is toen gestart met de bouw van een bedrijfsloods 
op de overgebleven grond. Echter door procedurefouten werd de bouw 
halverwege stop gezet.  Na 5 jaar rechten werd de gemeente in het ongelijk 
gesteld en in 1979 kon alsnog een bedrijfsloods gerealiseerd worden. 

Dit heeft zeer veel ergenis en verkwisting van 
gemeenschapsgeld gekost. Door de omscha-
keling van melkveehouderij naar tuinbouw-
bedrijf kon de familie op de overgebleven 
grond weer een leven opbouwen. Jarenlang 
vonden de verbouwde aardappelen, groenten 
en fruit in de streekproductenwinkel de weg 
naar de consument.
Eind jaren tachtig werd de omzet minder en 
moest er gezocht worden naar andere wegen 
om het inkomen stabiel te houden. in 1993 
was het idee geboren om een wijngaard in de 
Beemster te realiseren. Voorjaar 1994 zijn de 
eerste planten in de grond gezet. De publici-
teit hier omheen was buiten verwachting zeer 
groot. De kranten, weekbladen en tv-zenders 
AT5, SBS6, rTL5 en TVNoordHolland hebben 
veel aandacht geschonken aan de oprichting 
van de Beemsterwijngaard.
Vanaf de oprichting waren er rondleidingen en 
proeverijen en in 1998 is er besloten om voor 
de wijngaard een eigen gebouw te realiseren. 
Met de Stichting Plattelandsvernieuwing en 
het meedenken van de Fortisbank was het plan 
uitvoerbaar. Dit alles in goed overleg met de 
gemeente in de personen van mr. F. de Jong, 
mevrouw J. Benningen en mr. Dijkman zijn de 
benodigde vergunningen verstrekt. 
De nominatie tot Werelderfgoedmonument 
van Beemster heeft ervoor gezorgd dat zij 
besloten om er een ontvangstruimte, proeve-
rijlokaal en toiletgroep bij te bouwen. De vele 
toezeggingen van subsidies zijn uitgebleven 
en zo hebben zij alles gerealiseerd zonder een 
cent uit welkje pot dan ook. De loods kreeg 
er dus een wijnplein, wijnkelder, toiletgroep, 
proeflokaal en terras bij. Tijdens de bouw werd 
het duidelijk dat er een horecavergunning 
nodig was in verband met het verstrekken van 
alcohol aan gasten. Zo is het proeverij lokaal 
omgedoopt tot restaurant en met de nodige 

vergunningen in 2000 geopend. in 2012 moet 
de gedoogde bestemming een definitieve 
bestemming worden. Er wordt echter bezwaar 
aangetekend door de buurman omdat hij word 
gehinderd in zijn bedrijfsvoering. Hij veroor-
zaakt drift: 'een nevel van gewasbescher-
mingsmiddelen die overwaait en bij de buren 
terecht kan komen'. Deze drift is schadelijk voor 
de volksgezondheid en daarom mag er binnen 
een straal van 50 meter rondom de buurman 
geen gevoelig object zijn. De raad van State 
(waar het bezwaar terechtkomt) stelt tot ieders 
verbazing de buurman in zijn gelijk. De twee 
bedrijven kunnen niet naast elkaar bestaan. 
Bedoelt de raad van State hiermee dat het 
ene bedrijf het gif over de producten van het 
andere bedrijf moet laten komen? En wat is 
een gevoelig object?  in de Beemster zijn zorg-
boerderijen, kinderopvang, een instelling voor 
lichamelijk en verstandelijke mensen met een 
beperking en hier vlakbij is er een woonboer-
derij voor mensen met een beperking.
Na contact met de gemeente wordt Jos van 
der Lee medegedeeld dat hij direct moet 
stoppen met zijn illegale praktijken en bij wei-
gering kan hij een boete krijgen die op kan 
lopen tot wel 20.000 euro. De bank ziet de 
inkomsten stagneren en vraagt om een nieuw 
taxatierapport van de agrarische waarde. De 
waarde daalt (zonder het proeflokaal en res-
taurant) met 80%. De bank is hier niet blij 
mee en trekt de lening in.
Dit betekent de doodsteek voor de Beemster-
wijngaard, eens opgezet met de volle mede-
werking van de bestuurders. Na 20 jaar zal 
het doek vallen en is het faillisement onver-
mijdelijk omdat voor procederen geen geld 
meer is. Ook de oude dag wordt erg schraal, 
maar waarschijnlijk langer omdat hij niet 
meer in de drift zit van de buurman.

trees

Film ‘Jimmy’ in Schuilkerk
in de Schuilkerk draait dinsdag 20 januari de film ‘Jimmy’. Deze begint om 19.45 uur.

Centraal in de film staat Jimmy Mitchell, een tiener met een verstandelijke handicap die dingen 
waarneemt die niemand anders ziet. Hij begrijpt niet altijd wat hij ziet en hoort, maar hij herin-
nert zich alles met bijna volmaakte precisie. Zo hoort hij toevallig twee agenten een valse list 
beramen om drugsdealer Jake Garner achter de tralies te krijgen. Jimmy’s vader is de advocaat 
van Jake en hij vraagt Jimmy te getuigen in dit cruciale proces. Dankzij Jimmy’s getuigenis komt 
de slechte Jake vrij, met grote gevolgen voor Jimmy, zijn geliefden en de hele gemeenschap.
Toegangsprijs: € 6,50 (inclusief koffie en thee). Adres: Doopsgezinde Vermaning, 
Middenweg 86, Noordbeemster. info: e-mail: corrielaros@hotmail.com of tel. 0227-570596.



Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen.

U vindt bij ons o.a.
■ EXPERIENCE ‘Beleef de BEEMSTER’
■ feestelijk ingepakte cadeaubonnen
■ boeken,ansichtkaarten van de Beemster
■ fiets- en wandelkaarten                                   
■ vlaggen en wimpels
■ geschenkartikelen

VVV/ INFOCENTER
Middenweg 185
telefoon 0299 - 62 18 26
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl
www.beemsterinfo.nl

openingstijden:
april t/m september: 
dinsdag t/m zondag:  10.00 - 16.00 uur
oktober t/m maart: vrijdag, zaterdag
en zondag:  13.00 – 16.00 uur

 

Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen 
maar ook voor uw kleinere timmerwerk

Aannemersbedrijf Koos Koning - Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster
Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl

Aannemersbedrijf - Middenbeemster
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VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD, 
GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.
G.G. Schipperstraat 12, 1483 GE De Rijp, tel. 0299-397497

Wilt u adverteren? Bel (0299) 681463
of mail naar info@binnendijks.nu

Uw erkende installateur   voor: ontwerp, aanleg en 
 onderhoud van alle elektrische installaties

Bamestraweg 1, 1462 VM  Middenbeemster 
Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09 

INSTALLATIETECHNIEK B.V. 

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Advisering en levering van energie-
zuinige verlichting (led) en zonnepanelen.

Voor al uw elektrawerk 

Hoogca r spe l
G r a f i s c h e  C o m m u n i c a t i e

Ontwerp • Prepress • Drukwerk 
Afwerking • Direct Mail • en meer...

Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam 
Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

BELETTERING

BEL VOOR VERDERE INFORMATIE EN / OF AFSPRAAK
KALLUNO SCHOONMAAK. TEL: 0299 - 67 50 81

E-MAIL: D.CHANDREPERKASH@WXS.NL
MARTEN MICHIELSHOF 53, 1483 CB  DE RIJP

B.V.

BEL VOOR MEER INFORMATIE 
OF EEN AFSPRAAK KALLUNO  

SCHOONMAAK TEL.: 0299-67 50 81

E-MAIL: INFO@KALLUNO.NL
MARTEN MICHIELSHOF 53, 1483 CB  DE RIJP

WWW.KALLUNO.NL

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster  
☎ 0299 681772  Fax: 0299 681774

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

LOODGIETERSBEDRIJF COR
CV, WATER, SANITAIR, RIOOL, DAK- EN ZINKWERKEN

Badkamerrenovatie
Vernieuwen van uw goot

Rioolontstopping met hogedrukspuit
Plaatsen en leveren van douche, bad,  

toilet en wastafelcombinatie

Advies van de echte vakman, 
gratis offerte en geen voorrijkosten

Net even anders!
Telefax 0299-684608 - Mobiel 06-22994744 

loodgietersbedrijfcor@hetnet.nl
Zuiderweg 10 - 1464 GA  Beemster


