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Binnendijks
mededelingen voor de Beemster 

UITNODIGING
Na een ambtsperiode van 12 jaar neemt de heer H.N.G. Brinkman 
afscheid als burgemeester van de gemeente Beemster.

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de openbare 
afscheidsreceptie op

woensdag 1 april 2015 
van 19.30 tot 21.00 uur

in Het Heerenhuis, 
Rijperweg 83, 1462 MD Middenbeemster.

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

 H.N.G. (Harry) Brinkman
■  Burgemeester van Beemster

■  President van de Organization 

 of World Heritage Cities (OWHC)

■  Voorzitter van Stichting 

 Werelderfgoed.nl

■  Vice-voorzitter Icomos Nederland

Het geheim van een goed huwelijk
Een grandioos versierd huis aan de prinses Beatrixpark valt direct op. Hulde aan 
het bruidspaar van 60 jaar geleden. Piet in een mooi uniform van de marine, want 
na zijn opleiding aan de toenmalige TH in Delft kwam hij daar terecht.

Bij hun huwelijk hoefde Piet zich geen zorgen 
te maken over zijn bruidspak, want dit stond 
chic en was op maat.
Het ouderlijk huis van Piet staat op de plek 
waar tuincentrum ‘Groenrijk’ is gevestigd en 
wat nog steeds binnen de familie is. miny is 
geboren in Purmerend en al in de eerste klas 
van de rHBS  te Purmerend was de vonk over-
geslagen. Piet naar Delft en miny studeerde 
voor apothekersassistente in amsterdam. Na 
hun trouwen vertrokken ze naar Utrecht.

In 1963 werd Piet elektrotechnisch ingenieur 
bij het huidige Koninklijke SmIt transforma-
toren en lieten zij een bungalow bouwen op 
alverna, een kerkdorp van Wijchen bij Nij-
megen. miny werkte ondertussen bij de plaat-
selijke apotheek en zo werd het 1992. Piet ging 
met prepensioen en het werd tijd om de wereld 
te gaan verkennen. Volgens miny is er bijna 
geen plekje op de wereld waar ze niet geweest 
zijn. tussen alle souvenirs uit alle landen hangt 
een anton Heyboer die speciaal voor hen 
gemaakt is, gegeven voor hun 50-jarig huwe-
lijk door hun dochter die in Landsmeer woont. 
De dochter en familie hebben hen overgehaald 
om toch weer naar de Beemster te komen, 
omdat het oud worden wat beperkingen 
kreeg en de grote tuin en huis veel onderhoud 
vroegen. Drie jaar wonen zij nu met poes en 
hond in de polder met plezier.
Het geheim is volgens Piet: alle twee je eigen 
ding doen en toch ook wel de gezamelijke 

interesses. miny vindt positief denken wel 
erg handig en vooral humor in een relatie. Een 
flapuit en een rustig persoon, twee tegenpolen 
die toch sinds de eerste klas rHBS intens van het 
leven samen aan het genieten zijn. Ga zo door.

trees

Installatie nieuwe burgemeester
Joyce van Beek is de nieuwe burgemeester van de gemeente Beemster. Haar 
installatie vindt plaats in een bijzonder raadsvergadering op 16 april. Van Beek 
volgt Harry Brinkman op, die afziet van een nieuwe ambtsperiode. Hij neemt op1 
april afscheid (zie het interview op pagina 8).

Speel- en hangplek
voor oudere jeugd
De Dorpsraad Zuidoostbeemster is verheugd te kunnen melden dat binnenkort 
gestart wordt met het inrichten van een nieuwe, langverwachte, speel- en 
hangplek voor de oudere jeugd. 

Dit betreft een gecombineerd voetbal-/bas-
ketbalveld met een verharde ondergrond 
naast De Spelemei. Ook komt er een soort abri 
te staan waar de jeugd kan samenkomen. 
De werkzaamheden beginnen in april en 

worden naar verwachting eind april/begin 
mei afgerond. Dit gebeurt in samenspraak 
met de naaste buren. Het is de bedoeling om 
de nieuwe voorziening vóór de mei-vakantie 
te openen.

miny en Piet Waterhout 
zijn 60 jaar getrouwd

Een uiltje 
knappen 

in Midden-
beemster

Geïnspireerd door de oehoe 
uit Purmerend, heeft dit uiltje 

een rustplek gevonden in de tuin 
van de familie Beemsterboer-Köhne.  

Corrie is wat trots dat dit symbool 
van wijsheid haar tuin uitgekozen 

heeft om tot rust te komen. 

(GH)



Reparatie Inpassingsplan N244

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat 
Provinciale Staten van Noord-Holland op 2 maart 2015 met toepassing van 
artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening het Reparatie Inpassingsplan 
N244 hebben vastgesteld.
 
Provinciale Staten hebben, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak Raad 
van State bij uitspraak van 12 november 2014 een klein gedeelte van het 
Inpassingsplan N244, hebben vernietigd een nieuw planologisch besluit 
genomen over de locaties van de beoogde P&R –voorziening, de horeca 
voorziening en verkooppunt motorbrandstoffen met LPG. Met het besluit 
wordt tevens de bevoegdheid hersteld van de gemeenten Beemster, Edam-
Volendam, Purmerend en Zeevang tot het vaststellen van bestemmingen 
en verlenen van vergunningen binnen de grenzen van het Provinciaal 
Inpassingsplan. Het besluit is beschreven in hoofdstukken 4 en 5 van de 
Toelichting Reparatie Inpassingsplan N244. Het Inpassingsplan N244 blijft 
voor het overige ongewijzigd van kracht.
 
Terinzagelegging vaststellingsbesluit Inpassingsplan N244 
Het vaststellingsbesluit Reparatie Inpassingsplan N244 met bijbehorende 
stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf 23 maart 2015 voor een 
periode van zes weken bij de provincie Noord-Holland, projectbureau 
N244, Polderweg 119, 1446 AA Purmerend (voormalige Noordweg). Inzien 
van de stukken kan uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak met 
mevr. D. de Wit, via tel: 023 – 514 37 08. Daarnaast is inzage mogelijk bij 
de gemeentehuizen van Beemster, Zeevang, Purmerend en in Edam-
Volendam bij het loket afdeling VROM te Volendam, in de Bibliotheken 
Meerwijk Edam, Volendam en Centrale bibliotheek Purmerend en in het 
Wijksteunpunt Jaap van Praag Purmerend. 
 
Vanaf 23 maart 2015 zijn de besluiten en de bijbehorende stukken tevens 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.noord-
holland.nl/actueel/bekendmakingen
 
Beroep instellen
Gedurende de inzagetermijn van zes weken na bekendmaking kan tegen 
het besluit tot vaststelling van het Reparatie Inpassingsplan N244 beroep 
worden ingesteld.
 

Adressering beroepschriften
Beroepschriften tegen het besluit tot vaststelling van het Reparatie 
Inpassingsplan N244 dienen te worden gericht aan:
 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.
raadvanstate.nl
 
Voorlopige voorziening
Indien -gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist- 
kunnen belanghebbenden die beroep hebben ingesteld aan de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Verzoekschriften dienen te worden gericht 
aan: Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019 2500 EA Den Haag.
 
Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit 
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
 
Crisis- en herstelwet 
Op het besluit tot vaststelling van het Reparatie Inpassingsplan N244 
zijn de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het 
voor appellanten niet mogelijk is een pro forma beroepschrift in te dienen. 
Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van 
hun beroep in te dienen.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie over het project of de procedure kunt u tijdens 
werkdagen bellen met de heer J. van Liebergen van de Provincie Noord-
Holland, via het algemene telefoonnummer: 0800-0200 600 of per email via 
infoN244@noord-holland.nl.

 De vrijwilliger van het kwartaal:
      henkjan van Meer 

‘Vraagt iemand wat mijn hobby is? Vrijwilligerswerk doen’ 

‘Weet jij misschien iemand die voorgedragen kan 
worden als vrijwilliger van het kwartaal?’ Dat was 
de eerste gedachte van Henkjan van Meer toen 
hij de brief van de gemeente Beemster ontving. 
Maar nee, duidelijk stond in de tekst dat hij zelf 
in de schijnwerpers staat. Snel maakte ik een 
afspraak met hem, want in het weekend moet ik 
m’n ‘stukkie’ inleveren. Daar gaat ie dan.

Deze keer geen geboren Beemsterling aan het woord, want 
Henkjan is geboren in amsterdam, heeft zijn jeugd door-
gebracht in Castricum en is vervolgens vanwege de liefde 
(een collegaatje van Waterschap de Waterlanden, waar hij 
na zijn afstuderen twee jaar heeft gewerkt) in de Beemster 
terechtgekomen.

Wat houden de vrijwillige werkzaamheden van Henkjan 
zoal in? momenteel is hij secretaris van Stichting Beem-
ster Werelderfgoed* en voorzitter van Stichting muziek 
aan de middenweg. Ook is hij een aantal jaren binnen de 
BG voorzitter van de sectie Welzijn geweest en heeft hij in 
het bestuur gezeten van de  buurtvereniging.  Zoals u ziet: 
echt geen tijd voor andere hobby’s. Komt nog bij dat hij als 
beleidsadviseur werkzaam is in Den Haag bij de Unie van 

Waterschappen. De Nederlandse Waterschappen zijn in 
deze Unie verenigd. De Unie behartigt de belangen van de 
waterschappen en zorgt voor kennisuitwisseling en samen-
werking tussen de waterschappen. De Unie vertegenwoor-
digt hen in het nationale en internationale speelveld.

toch laat hij me weten dat er nog wel wat tijd over is voor 
leuke dingen doen met zijn vrouw Sonja en de twee kin-
deren, tessa en Jurre. Vooral stedentrips zijn populair, zo 
nu en dan museumbezoek en in de zomervakantie erop uit  
richting België of Duitsland.

Henkjan, bedankt voor je tijd en heel veel succes met je vrij-
willige hobby!

Nel Walker

*Zoals u weet viel in 1612 de Beemster droog en kon de inrichting van 
de polder beginnen. Er werden wegen aangelegd, wegsloten en kavel-
sloten gegraven en boerderijen gebouwd. Dat alles gebeurde volgens 
een ordelijk en strak geometrisch patroon. aan deze rationele verka-
veling en inrichting heeft de Beemster zijn roem te danken. Droogma-
kerij de Beemster is sinds 1999 Werelderfgoed. Stichting Beemster 
Werelderfgoed is in 1999 opgericht om de status van werelderfgoed 
te vermarkten. Dit doet zij door onder meer door het exploiteren van 
Bezoekerscentrum Beemster/VVV Beemster; de plaats voor informatie 
over Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster en de geschiedenis 
van De Beemster. Naast toeristische informatie over De Beemster kun 
je hier ook terecht voor leuke cadeaus, samengesteld uit diverse Beem-
ster producten. Zie www.beemsterinfo.nl en www.vvvbeemster.nl .
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Café Duijn Bowling 
Spierdijk 175 jaar
Het 175-jarig jubileum van familiebedrijf Café Duijn Bowling Spierdijk wordt het 
gehele jaar gevierd.  Er staan diverse activiteiten voor jong en oud op het programma.

AGENDA:
Paasweekend 3 t/m 6 april:  Naast de gebruikelijke menukeuze’s is het met Pasen ook moge-

lijk om van een tapasmenu te genieten. (Wél op reservering)
Vrijdag 10 april: Glitter & Glamour Night vanaf 20.00 uur 
Zondag 12 april:  afterparty in Café Duijn met DJ GI-J
Donderdag 16 april:  Secretaresse Verwendag (leuke cadeaubonnen beschikbaar!)
Zaterdag 25 april:   Ouderenmiddag Oranjevereniging met daarna Boek-presen-

tatie  van de vereniging Oud-Spierdijk en een Foto-expositie.
maandag 27 april:   Koningsdag: auto en Fiets sterrit door de Oranjevereniging 

met  daarna DJ Sanny
Vrijdag 1 mei:  Begin van de Kermis met One Hour Of Fame
Zaterdag 2 mei:  Barremannen-kermisborrel en ’s avonds DJ maarten
Zondag 3 mei:  Feestavond. 
maandag 4 mei:   Eerste deunen  met daarna Beerpong en Plan B   

(ruud Schouten en band met zangeres)

Voor een compleet overzicht of meer infor-
matie: www.bowlingspierdijk.nl. Wie geen 
jubileumkrant heeft ontvangen kan hem altijd 

nog ophalen bij Bowling Spierdijk. In de krant 
staan leuke acties en aanbiedingen vermeld. 

Op zaterdag 21 maart houdt de gezamenlijke 
horeca in Koggenland weer de 30+ Horeca 
Estafette. Dit jaar is de feestavond in Partij-
encentrum avenhorn. Inschrijfformulieren 
zijn te verkrijgen bij de diverse deelnemende 
horeca gelegenheden. 
Op vrijdag 27 maart is er een netwerkavond 
voor bedrijven en ZZP’ers uit West-Friesland 
en omgeving. Iedereen start met een wel-
komstdrankje om vervolgens aan diverse acti-
viteiten deel te nemen. Een mooie manier om 
collega’s en andere bedrijven beter te leren 

kennen. Deze avond is een all-in avond met 
hapjes en drankjes van 20.30 tot 00:00 uur 
voor € 25,- per persoon.  Kaarten bestellen is 
mogelijk door te mailen of te bellen.
Op zaterdag 28 maart kunnen leden en oud-
leden van Bowling Vereniging Spierdijk deel-
nemen aan een bowlingtoernooi. In koppels 
worden drie games gespeeld. De dag wordt 
rond halfzes afgesloten met een grande 
finale. Vanwege het 175-jarig bestaan wordt 
er deze dag geen baanhuur gerekend en de 
vereniging stelt de prijzen beschikbaar.

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

Binnendijkse
Ook voor bestrating kun je een 
beroep op Dirk Klok doen. 

Klok is van het type ‘niet lullen, maar poetsen’. 
Een instelling die in de Beemster erg wordt 
gewaardeerd. Hij heeft in zijn eigen woon-
gemeente al menig tuin aangelegd en daar 
kijken zijn klanten met een goed gevoel op 
terug. Geen wonder dat hij talloze keren zijn 
hand moet opsteken als hij met zijn wagen 
door de Beemster rijdt. ‘tientallen toetertjes 
per dag,’ lacht hij. 
aanvankelijk wilde Dirk zijn heil in de bouw 
zoeken. Daar was zijn studie op gericht. 
maar zijn baantje bij tuincentrum Koeleme-
ijer maakte een grote liefde voor het hove-
niersvak in hem wakker. met als gevolg dat hij 
in 2010 een eigen hoveniersbedrijf is gestart.
De crisisjaren waren net aangebroken, maar 
daar haalde Dirk Klok zijn gespierde schou-
ders voor op. Hij is gewoon vol vertrouwen 
aan de slag gegaan. Eerst voor klanten 
uit zijn kennissenkring, later met nieuwe 
klanten. mond-tot-mondreclame deed zijn 
werk. 
Zijn werkgebied heeft zich inmiddels flink 
uitgebreid. Niet alleen in de Beemster, maar 
ook daarbuiten – denk aan amsterdam, 
Hoofddorp of Haarlem – doen tuinbezitters 

graag een beroep op hem. maar waarom 
valt dan de keuze zo vaak op Dirk Klok? Wat 
is zijn grote kracht? ‘mijn bedrijf is breed-
schalig,’ zegt hij zelf. ‘We doen alles. Beplan-
ting, beschoeiingen, drainage, bestrating, 
ontwerp, onderhoud - alles wat bij de aanleg 
van een tuin komt kijken. alleen voor elektra 
huur ik iemand in. En we zien alleen maar 
blije gezichten. ’

Dirk Klok werkt met een 4-koppig team, 
waarvan de leden – onder wie zijn 73-jarige 
vader – zijn mentaliteit delen. Hard werken, 
op tijd beginnen, als het moet gewoon een 
paar uurtjes doorwerken, en altijd de boel 
netjes achterlaten. Ook dat is het handels-
merk van Dirk Klok Hoveniers.

Dirk Klok Hoveniers
De Eenhoorn 1, 
1462 Gr middenbeemster; 
tel. 06-53785721, 
e-mail: info@dirkklok.nl. 
Zie ook www.dirkklok.nl. 

Marcel

bedrijven
Tijd is tijd bij Dirk Klok 
Als je met Dirk Klok Hoveniers in zee gaat, kun je drie dingen verwachten: je krijgt 
kwaliteit, de afspraken worden nagekomen en er wordt stipt op tijd aan de klus 
begonnen. ‘Tijd is tijd,’ aldus Dirk Klok. ‘Daarmee doe ik mijn naam eer aan.’
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Cabaret, Jazz, klassiek en kunst in Onder de Linden
Zaterdag 28 maart presenteren  drie halve-finalisten van het amsterdams Kleinkunst Fes-
tival het tweede deel van het Concours om de Wim Sonneveldprijs.  Elke Viervijzer, Hun en mar-
jolein de Graaff treden op. Het cabaret begint om 20.30 uur en de entreeprijs bedraagt € 12,00.
Vrijdag 3 april is het weer Jazzcafé met aansluitend Open Podium. Het Jazzcafé wordt ver-
zorgd door de Big Swing Band. De band bestaat uit twintig leden. Hun swingende repertoire 
beslaat de rijke geschiedenis van Big Bands uit de jaren dertig, veertig en vijftig van de vorige 
eeuw. De aanvang is om 20.30 uur en de entrée is vrij.
Zondag 5 april (eerste paasdag) begint met een koffieconcert, verzorgd door Daahoud abdul Salim 
Álvarez. Het koffieconcert begint om 11.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 7,50. Direct na het koffie-
concert (van 12.30 tot 17.00 uur) nemen Coco van Gent en meindert regoort de zaal in gebruik. met 
hun houtobjecten en collages van hout en andere technieken maken ze deel uit van de Kunstroute.
reserveren voor het cabaret en het koffieconcert: reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 
tel. 084-4300143.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om, op grond 
van artikel 110a Wet geluidhinder, een hogere geluidwaarde van 52 dB vast te 
stellen, dit ten behoeve van:

  het realiseren van 3 woningen op het perceel Zuiderweg 50 in Zuidoost-
beemster, gelegen in de zone van de Zuiderweg. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 22 maart 
tot en met 4 mei 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maan-
dags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn naar keuze schriftelijk 
of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, 
postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘zienswijze 
1184685’. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van 
Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar 
voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Purmerend via (0299) 452 452.

NADERE REGELS STIMULERINGS-
SUBSIDIE BEEMSTER 2015 

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 3 maart 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 4 februari 2015, inhoudende 
vaststelling van de Nadere regels stimuleringssubsidie Beemster 2015.

Het besluit is in werking getreden op 27 februari 2015. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeente-
blad (17011) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

VERORDENING VOORZIENINGEN 
HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE 

BEEMSTER 2015
&

BIJLAGE II VOORZIENINGEN LOKAAL 
BEWEGINGSONDERWIJS BIJ 

VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE 
GELIJKSTELLING ONDERWIJS 
GEMEENTE BEEMSTER 2013

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 11 maart 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:

  De besluiten van de gemeenteraad van 3 maart 2015, inhoudende vaststel-
ling van:

 1.  de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 
2015.

 2.  bijlage II Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs bij Verordening mate-
riële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013.

Besluit 1 (Gemeenteblad 19628) treedt in werking op 1 april 2015. Besluit 2 
(Gemeenteblad 19878) treedt in werking op 17 maart 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het 
Gemeenteblad is ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

ALGEMEEN
BOUWARCHIEF

Bouwvergunningen van de gemeente Beemster t/m 2010 liggen ter inzage bij 
het Waterlands Archief. www.waterlandsarchief.nl.
Afschriften van documenten (bijvoorbeeld tekeningen) van verleende bouw- en 
omgevingsvergunningen van ná bovengenoemde jaren kunt u digitaal aanvragen 
met een formulier. Kijk op www.purmerend.nl/bouwarchief.

Heeft u vragen over de vergunningprocedure of de inhoud van een bouw- of omge-
vingsvergunning dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers van de af-
deling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via www.purmerend.nl/afspraak.

ALGEMEEN
HUISVUILINZAMELING

In deze Binnendijks vindt u een vernieuwde afvalkalender. Afgelopen week is op 
elk adres in Beemster een brief bezorgd over de wijzigingen. Langs deze weg 
nogmaals uw aandacht voor de veranderingen.

Al meer dan een jaar verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden 
voor de gemeente Beemster. Met ingang van 30 maart wordt ook de uitvoering 
van de afvalinzameling door Purmerend verricht. Vanaf die datum zullen er andere 
inzamelauto’s rondrijden en veranderen de inzameldagen van restafval en GFT. 
Ook verandert de inzameling van plastic. 

Inzameling plastic
Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad van Beemster op 
24 maart 2015, komen er 7 bovengrondse containers voor de inzameling van 
plastic. Dit betekent dat vanaf 1 april 2015 plastic niet meer één keer per 
maand huis-aan-huis wordt opgehaald, maar dat u op elk gewenst moment zelf 
plastic afval weg kunt brengen naar de containers. Voor alle duidelijkheid: op 3 
april 2015 wordt er dus geen plastic huis-aan-huis ingezameld.

De bovengrondse containers vindt u op de volgende locaties: Tobias de Coeneplein, 
Rustenhoven, Nicolaas Cromhoutlaan/Westerhem, Zuiderhof/Dirk Dekkerstraat, 
Purmerenderweg/Zuiderpad, Kerkplein Westbeemster en nabij de rotonde in 
Noordbeemster. De zogenaamde Heroeszakken voor plastic kunt u gratis bestellen 
via (072) 54 13 585 of www.zakkenvoorplastic.nl.

Vragen of klachten? 
Neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend 
via (0299) 452 452 of kcc@purmerend.nl.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD 24 MAART 2015
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan o.a. de volgende onderwerpen:
  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van 

een melkstal op het perceel Zuiderweg 15 in Westbeemster.
  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast 

nummer 13, met het doel om de bouw van een woning op dit perceel plano-
logisch mogelijk te maken.

  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening 
van zienswijzen (woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij).

  Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeente-
lijk vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste 
stand van zaken Vastgoed en Accommodatiebeleid.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 24 maart bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:

  Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 
wethouders Butter en Zeeman.

  Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 april 2015 
voor plastics, flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van 
een brengsysteem van plastics gedurende een jaar als proef en om een krediet 
voor de aanschaf van 9 bovengrondse wijkpark containers beschikbaar te 
stellen voor de inzameling van flessenglas en papier.

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.
beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. 
Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentehuis (zie onderaan deze pagina).

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht 
vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig con-
tact op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.

BIJZONDERE RAADSVERGADERING 
WOENSDAG 1 APRIL 2015

Tijdens deze bijzondere openbare raadsvergadering zal burgemeester H.N.G. 
Brinkman zijn ambt als burgemeester na 12 jaar neerleggen. 
De vergadering start om 14.30 uur. Voor deze vergadering is een aanmelding 
op basis van uitnodiging gevraagd. De vergadering is rechtstreeks te volgen via 
www.beemster.net.

BINNENDIJKS NUMMER 11/12, 21/22 MAART 2015

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
28 februari 2015 Ten noorden van  Vervangen van een brug 
  Jisperweg 21* door een dam met duiker
2 maart 2015 Zuiderpad 24  Realiseren opbouw   

achterzijde woning 
4 maart 2015 Burgemeester Realiseren uitbreiding 
  Postmastraat 20  garage 
4 maart 2015 Westdijk 24  Vergroten agrarische   

bedrijfsgebouw t.b.v.   
machineberging/opslag

10 maart 2015 Purmerenderweg 43  Plaatsen van 10 tuinhuizen 
(showmodellen)

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. 
*  eerder per abuis gepubliceerd als een op 28 februari ontvangen   

aanvraag voor Jisperweg 74 nabij.  

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
10 maart 2015 Hobrederweg 18  Vervangen stapmolen  

door een overdekte   
longeerpiste

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 
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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
3 maart 2015 Jisperweg 6 MV15-012 Melding Mobiel breken bouw- en sloopafval

     EINDE PUBLICATIEScan de code en ga naar www.beemster.net

OFFICIEEL

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
GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET  n   OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.

BIJEENKOMST GEMEENTELIJK
AANBESTEDINGSBELEID

Op woensdag 8 april 2015 organiseert Beemster Ondernemer (BO) in samen-
werking met de gemeente Beemster een bijeenkomst over aanbestedingen. 

De bijeenkomst is bestemd voor alle Beemster ondernemers, dus ook niet-leden 
van Beemster Ondernemer zijn van harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 8 april 2015 van 19.30 tot 
21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.

Het programma van deze bijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:
  Opening door de voorzitter van de Beemster Ondernemer, Martha Oortman 

Gerlings.
  Welkomstwoord door wethouder Dick Butter.
  Toelichting op het gemeentelijk aanbestedingsbeleid door José Versteeg van 

het team Inkoop en Aanbestedingen van de gemeente Purmerend.
  Toelichting op ‘sociaal rendement’ door Marika Pruis, accountmanager van 

bureau Werk.
  Netwerken en borrel.

De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 
De bijeenkomst heeft tot doel om ALLE ondernemers in Beemster te informeren 
over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en hen kennis te laten maken met 
de managers en ambtenaren die bij aanbestedingen betrokken (kunnen) zijn.

 Opvang (dag-, weekend- en vakantiebesteding) 
 Begeleid wonen 
 Begeleiding bij zelfstandig wonen 
 Crisisopvang 

ONDERSTEUNING AAN KINDEREN MET EEN PSYCHISCHE AANDOENING. 

Passend antwoord 
op hulpvraag jongeren

Mag ik u even voorstellen: een jong koppel met veel ervaring in de jeugdzorg 
en gehandicaptenzorg. Zij zijn begonnen in een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Door de bezuinigingen waren zij het niet meer eens 
met het beleid van de instelling(en). Helaas zijn de bezuinigingen noodzakelijk 
voor grotere instellingen en daarom zij zijn een eigen bedrijf begonnen. 

Door de kleinschaligheid kunnen zij meer aan-
dacht aan de kinderen bieden en zich meer 
richten op de hulpvraag van de jongeren. 
Barry Geugjes is maatschappelijk werker 
en marion moretto is HBO-pedagoog, Kim 
Geugjes is sociaal pedagogisch hulpverleen-
ster en is ook werkzaam in hun particuliere 
instelling. Hun toekomstige collega (coach) is 
Hakan Gökmen.

Hun diensten bestaan uit:
Crisisgezinshuis: in hun eengezinshuis te mid-
denbeemster bieden ze een crisisplek voor 
jongeren die tijdelijk onderdak nodig hebben.
Begeleid wonen: zij bieden onderdak en 
begeleiding aan jongeren met een psychiatri-
sche aandoening. De begeleiding bij zelfstan-
digheid duurt gemiddeld een jaar. 
Begeleiding naar zelfstandig wonen: de 

ambulante begeleiding is bestemd voor jon-
geren van 14 tot 21 jaar, die (nog) niet zelf-
standing kunnen wonen. 
Geugjes Zorg geeft praktische ondersteuning 
bij financiën en administratie, woonvaar-
digheden, dagbesteding, werk, opleiding, 
gezondheid en sociale contacten. 
Opvang voor kinderen: individuele begelei-
ding aan kinderen met een psychiatrische 
aandoening met of zonder een verstandelijke 
beperking. Samen met de cliënt/opvoeders 
zoekt Geugjes Zorg naar passende activi-
teiten. De activiteiten zijn gericht op ontwik-
kelingsstimulering, ontspanning en plezier. Zij 
verlenen eventueel ook zorg op locatie.

transparantie, kwaliteit en oprechte persoon-
lijke betrokkenheid zijn hun kernwaarden.

trees

Barry, marion en Kim richten zich met name 
op mensen met een verstandelijke beperking 
met een stoornis in het autistisch spectrum.

Gezocht
‘fruit’medewerker voor

op een BioloGisch
fruitBedrijf in de Beemster

 
Leeftijd 18 tot 22 jaar. In bezit van trekker rijbewijs.
Moet geen bezwaar hebben met flexibele werktijden.

Ervaring met trekkers en tuinbouw machines strekt tot aanbeveling.
  

reacties en inlichtinGen:
tel. 06 307 327 34 of mail naar c.j.konijn@agroweb.nl

Toneelvereniging Middenbeemster
speelt “Nu even niet” - “Nu even wel”

TeksT: Maria Goos - reGie: PePijn van Halderen

za. 11 april 20.00 uur
zo. 12 april 14.00 uur
vr. 17 april 20.00 uur
za. 18 april 20.00 uur

LocaTie: 
Doopsgezinde Vermaning, Middenweg 86-87, Noordbeemster

KaarTverKoop:
Helen Köhne, tel. 0299-683008 (tussen 18.00 en 20.00 uur) 

Of online: reserveren@toneelmb.nl - Prijs: € 10,-



WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om, op grond 
van artikel 110a Wet geluidhinder, een hogere geluidwaarde van 52 dB vast te 
stellen, dit ten behoeve van:

  het realiseren van 3 woningen op het perceel Zuiderweg 50 in Zuidoost-
beemster, gelegen in de zone van de Zuiderweg. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 22 maart 
tot en met 4 mei 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maan-
dags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn naar keuze schriftelijk 
of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, 
postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘zienswijze 
1184685’. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van 
Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar 
voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
van de gemeente Purmerend via (0299) 452 452.

NADERE REGELS STIMULERINGS-
SUBSIDIE BEEMSTER 2015 

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 3 maart 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 4 februari 2015, inhoudende 
vaststelling van de Nadere regels stimuleringssubsidie Beemster 2015.

Het besluit is in werking getreden op 27 februari 2015. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeente-
blad (17011) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

VERORDENING VOORZIENINGEN 
HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE 

BEEMSTER 2015
&

BIJLAGE II VOORZIENINGEN LOKAAL 
BEWEGINGSONDERWIJS BIJ 

VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE 
GELIJKSTELLING ONDERWIJS 
GEMEENTE BEEMSTER 2013

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 11 maart 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:

  De besluiten van de gemeenteraad van 3 maart 2015, inhoudende vaststel-
ling van:

 1.  de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Beemster 
2015.

 2.  bijlage II Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs bij Verordening mate-
riële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Beemster 2013.

Besluit 1 (Gemeenteblad 19628) treedt in werking op 1 april 2015. Besluit 2 
(Gemeenteblad 19878) treedt in werking op 17 maart 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het 
Gemeenteblad is ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

ALGEMEEN
BOUWARCHIEF

Bouwvergunningen van de gemeente Beemster t/m 2010 liggen ter inzage bij 
het Waterlands Archief. www.waterlandsarchief.nl.
Afschriften van documenten (bijvoorbeeld tekeningen) van verleende bouw- en 
omgevingsvergunningen van ná bovengenoemde jaren kunt u digitaal aanvragen 
met een formulier. Kijk op www.purmerend.nl/bouwarchief.

Heeft u vragen over de vergunningprocedure of de inhoud van een bouw- of omge-
vingsvergunning dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers van de af-
deling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via www.purmerend.nl/afspraak.

ALGEMEEN
HUISVUILINZAMELING

In deze Binnendijks vindt u een vernieuwde afvalkalender. Afgelopen week is op 
elk adres in Beemster een brief bezorgd over de wijzigingen. Langs deze weg 
nogmaals uw aandacht voor de veranderingen.

Al meer dan een jaar verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden 
voor de gemeente Beemster. Met ingang van 30 maart wordt ook de uitvoering 
van de afvalinzameling door Purmerend verricht. Vanaf die datum zullen er andere 
inzamelauto’s rondrijden en veranderen de inzameldagen van restafval en GFT. 
Ook verandert de inzameling van plastic. 

Inzameling plastic
Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad van Beemster op 
24 maart 2015, komen er 7 bovengrondse containers voor de inzameling van 
plastic. Dit betekent dat vanaf 1 april 2015 plastic niet meer één keer per 
maand huis-aan-huis wordt opgehaald, maar dat u op elk gewenst moment zelf 
plastic afval weg kunt brengen naar de containers. Voor alle duidelijkheid: op 3 
april 2015 wordt er dus geen plastic huis-aan-huis ingezameld.

De bovengrondse containers vindt u op de volgende locaties: Tobias de Coeneplein, 
Rustenhoven, Nicolaas Cromhoutlaan/Westerhem, Zuiderhof/Dirk Dekkerstraat, 
Purmerenderweg/Zuiderpad, Kerkplein Westbeemster en nabij de rotonde in 
Noordbeemster. De zogenaamde Heroeszakken voor plastic kunt u gratis bestellen 
via (072) 54 13 585 of www.zakkenvoorplastic.nl.

Vragen of klachten? 
Neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend 
via (0299) 452 452 of kcc@purmerend.nl.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD 24 MAART 2015
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan o.a. de volgende onderwerpen:
  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van 

een melkstal op het perceel Zuiderweg 15 in Westbeemster.
  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderpad naast 

nummer 13, met het doel om de bouw van een woning op dit perceel plano-
logisch mogelijk te maken.

  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Benonistraat en afdoening 
van zienswijzen (woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij).

  Voorstel tot het vaststellen van de methodiek voor de Tarievennota gemeente-
lijk vastgoed. Tevens kennisnemen van de brief van het college over de laatste 
stand van zaken Vastgoed en Accommodatiebeleid.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 24 maart bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:

  Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 
wethouders Butter en Zeeman.

  Voorstel om kennis te nemen van de gewijzigde inzameling per 1 april 2015 
voor plastics, flessenglas en papier, om in te stemmen met het invoeren van 
een brengsysteem van plastics gedurende een jaar als proef en om een krediet 
voor de aanschaf van 9 bovengrondse wijkpark containers beschikbaar te 
stellen voor de inzameling van flessenglas en papier.

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.
beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. 
Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentehuis (zie onderaan deze pagina).

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht 
vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig con-
tact op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.

BIJZONDERE RAADSVERGADERING 
WOENSDAG 1 APRIL 2015

Tijdens deze bijzondere openbare raadsvergadering zal burgemeester H.N.G. 
Brinkman zijn ambt als burgemeester na 12 jaar neerleggen. 
De vergadering start om 14.30 uur. Voor deze vergadering is een aanmelding 
op basis van uitnodiging gevraagd. De vergadering is rechtstreeks te volgen via 
www.beemster.net.

BINNENDIJKS NUMMER 11/12, 21/22 MAART 2015

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
28 februari 2015 Ten noorden van  Vervangen van een brug 
  Jisperweg 21* door een dam met duiker
2 maart 2015 Zuiderpad 24  Realiseren opbouw   

achterzijde woning 
4 maart 2015 Burgemeester Realiseren uitbreiding 
  Postmastraat 20  garage 
4 maart 2015 Westdijk 24  Vergroten agrarische   

bedrijfsgebouw t.b.v.   
machineberging/opslag

10 maart 2015 Purmerenderweg 43  Plaatsen van 10 tuinhuizen 
(showmodellen)

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. 
*  eerder per abuis gepubliceerd als een op 28 februari ontvangen   

aanvraag voor Jisperweg 74 nabij.  

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
10 maart 2015 Hobrederweg 18  Vervangen stapmolen  

door een overdekte   
longeerpiste

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 
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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
3 maart 2015 Jisperweg 6 MV15-012 Melding Mobiel breken bouw- en sloopafval

     EINDE PUBLICATIEScan de code en ga naar www.beemster.net

OFFICIEEL
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OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.

BIJEENKOMST GEMEENTELIJK
AANBESTEDINGSBELEID

Op woensdag 8 april 2015 organiseert Beemster Ondernemer (BO) in samen-
werking met de gemeente Beemster een bijeenkomst over aanbestedingen. 

De bijeenkomst is bestemd voor alle Beemster ondernemers, dus ook niet-leden 
van Beemster Ondernemer zijn van harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 8 april 2015 van 19.30 tot 
21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.

Het programma van deze bijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:
  Opening door de voorzitter van de Beemster Ondernemer, Martha Oortman 

Gerlings.
  Welkomstwoord door wethouder Dick Butter.
  Toelichting op het gemeentelijk aanbestedingsbeleid door José Versteeg van 

het team Inkoop en Aanbestedingen van de gemeente Purmerend.
  Toelichting op ‘sociaal rendement’ door Marika Pruis, accountmanager van 

bureau Werk.
  Netwerken en borrel.

De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 
De bijeenkomst heeft tot doel om ALLE ondernemers in Beemster te informeren 
over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en hen kennis te laten maken met 
de managers en ambtenaren die bij aanbestedingen betrokken (kunnen) zijn.



MILIEUSTRAAT IN PURMEREND
Wilt u zelf grofvuil wegbrengen, dan 
kunt u hiervoor terecht bij de milieustraat 
in Purmerend. 
De milieustraat heeft ruime openingstijden 
waardoor zes dagen per week afval 
aangeboden kan worden.
Openingstijden:
Maandag: 9.00 tot 12.00 uur en 
12.30 tot 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 7.30 tot 
12.00 uur en 12.30 tot 15.45 uur
Zaterdag: 8.30 tot 14.30 uur
Adres:
Van IJsendijkstraat 186 
1442 LC Purmerend
(industriegebied De Koog)

Regels milieustraat
•	 Er	kan	bij	het	betreden	van	de	milieustraat	om	uw	legitimatie	gevraagd	worden.
•	 Kinderen	onder	de	12	jaar	moeten	in	de	auto	blijven	zitten.
•	 In	verband	met	veiligheid	op	de	milieustraat	is	het	niet	toegestaan	om	met	vrachtauto’s	en/of	tractoren	het	
 grofvuil aan te bieden.
•	 Voor	asbest	kunt	u	bij	de	milieustraat	verpakkingsmateriaal	en	de	verpakkingsvoorschriften	ophalen.	U	moet			
 het asbest thuis verpakken, het mag niet op de milieustraat worden verpakt. Alleen asbest dat aangeleverd   
 wordt in bovengenoemd verpakkingsmateriaal wordt geaccepteerd. 
•	 Er	mag	niet	onbeperkt	grofvuil	worden	aangeboden.	Bij	twijfel	kunt	u	bellen	met	het	Klant	Contact	Centrum		 	
 Purmerend (0299) 452 452.
•	 Bedrijfsafval	wordt	niet	aangenomen.
•	 Wrakken	(auto’s,	scooters,	brommers,	aanhangers,	caravans,	motoren	e.d.)	worden	niet	aangenomen.



INZAMELDAGEN REST - AFVAL (GRIJZE CONTAINER)
OPHAALDAG route jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

Maandagwijk
(even week) 1 12

26
9

23

9
23
30

13
*28

11
*26

8
22

6
20

3
17
31

14
28

12
26

9
23

7
21

Maandagwijk
(even week) 2 5

19
2

16
2

16
30

13
*28

11
*26

8
22

6
20

3
17
31

14
28

12
26

9
23

7
21

Woensdagwijk
(even week) 3 14

28
11
25

11
25

1
15
29

13
27

10
24

8
22

5
19

2
16
30

14
28

11
25

9
23

Woensdagwijk
(even week) 4 7

21
4

18
4

18
1
15
29

13
27

10
24

8
22

5
19

2
16
30

14
28

11
25

9
23

Donderdagwijk
(even week) 5

* 3
15
29

12
26

12
26

2
16
30

*15
28

11
25

9
23

6
20

3
17

1
15
29

12
26

10
24

Donderdagwijk
(even week) 6 8

22
5

19
5

19
2
16
30

*15
28

11
25

9
23

6
20

3
17

1
15
29

12
26

10
24

INZAMELDAGEN GFT - AFVAL (GROENE CONTAINER)
OPHAALDAG route jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

Maandagwijk
(oneven week) 1 5

19
2

16
2

16 *7
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

Maandagwijk
(oneven week) 2 12

26
9
23

9
23

*7
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

Woensdagwijk
(oneven week) 3 7

21
4

18
4

18
8
22

6
20

3
17

1
15
29

12
26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

Woensdagwijk
(oneven week) 4 14

28
11
25

11
25

8
22

6
20

3
17

1
15
29

12
26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

Donderdagwijk
(oneven week) 5 8

22
5

19
5

19
9
23

7
21

4
18

2
16
30

13
27

10
24

8
22

5
19

3
17
31

Donderdagwijk
(oneven week) 6

* 3
15
29

12
26

12
26

9
23

7
21

4
18

2
16
30

13
27

10
24

8
22

5
19

3
17
31

INFORMATIE
Naast de informatie in bovenstaand schema, wordt u via de
gemeentepagina in Binnendijks en op www.beemster.net op de
hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Voor algemene vragen m.b.t. huisvuil of problemen over de
inzameling en een niet geleegde container kan contact worden
opgenomen met het Klant Contact Centrum
Purmerend: (0299) 452 452.

INZAMELING PLASTIC
Onder voorbehoud van instemming gemeenteraad van 24 maart 2015 
wordt plastic vanaf 1 april 2015 niet meer huis-aan-huis ingezameld.
Op zeven locaties in Beemster staan vanaf 1 april bovengrondse
containers.

- Tobias de Coeneplein
- Rustenhoven
- Nicolaas Cromhoutlaan / Westerhem
- Zuiderhof / Dirk Dekkerstraat
- Purmerenderweg / Zuiderpad
- Kerkplein Westbeemster
- Nabij rotonde Noordbeemster

De zogenaamde Heroeszakken kunt u gratis bestellen via
(072) 54 13 585 of via www.zakkenvoorplastic.nl

AANBIEDEN CONTAINERS
Op de ophaaldag voor 7.00 uur met het handvat naar de kant van de 
weg.

MELDEN GROFVUIL
Voor het melden van grofvuil belt u met het
Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452.

* GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN HUISVUIL
2e Paasdag (maandag 6 april) wordt dinsdag 7 april (GFT).
Koningsdag (maandag 27 april) wordt dinsdag 28 april (restafval).
Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) wordt vrijdag 15 mei (restafval).
2e Pinksterdag (maandag 25 mei) wordt dinsdag 26 mei (restafval).

KLEDINGINZAMELING
Middenbeemster/Zuidoostbeemster:
(Wijk K1) 19 mei, 15 september, 17 november.
Westbeemster en Noordbeemster en buitengebied:
(Wijk K2) 26 mei, 22 september, 24 november.

KLANT CONTACT CENTRUM PURMEREND: (0299) 452 452
- Voor alle vragen over gemeentelijke zaken
- Voor het aanmelden van grofvuil en meldingen openbare ruimte
Bereikbaar:
maandag t/m donderdag: 8.30 tot 17.00 uur
vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur
Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur:
Centraal Storingsnummer: (0226) 360 234

OPHALEN OUD PAPIER
Oud papier en karton wordt ook in 2015 door verenigingen aan huis
opgehaald in Beemster.

Voor de exacte ophaaldata, raadpleeg www.beemster.net
Zelf kunt u oud papier wegbrengen naar de papiercontainers in
Beemster of naar de milieustraat in Purmerend.
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Afscheid van een ‘gewone burgemeester’
Harry Brinkman stopt op 1 april (geen 
grap) als burgemeester van Beemster.  
Hij gaat met pensioen.  Binnendijks ging 
verhaal halen. 

‘Ik heb mijn hele leven lang al wat met de 
Beemster gehad. mijn grootouders van 
moederskant kwamen er vandaan. De familie 
Zijp en Ossebaar. Ik kwam hier dus regelmatig 
op visite. mijn opa is tijdens de storm van 
1953 verongelukt. Hij waaide van de motor 
af. Oma heeft aan de Oostdijk en later aan de 
Nekkerweg gewoond. Ik heb nog wel hand- en 
spandiensten verricht bij Jan Ossebaar ('John 
Hedi') , toenmalige schoonzoon van Hendrik 
Dinkla.  altijd met gekleurde veren in de weer. 
toen burgemeester Postma onverwachts over-
leed, heb ik uiteindelijk besloten om te sollici-
teren naar deze vrijgekomen post. We spreken 
dan over 2003. Had toen al een behoorlijke 
politieke carrière achter de rug in Purmerend. 
als raadslid en wethouder.  Het heeft even 
geduurd voor we een geschikte woonplek in de 
polder vonden voor een gezin met drie opgroei-
ende kinderen. Dat is de plek geworden waar 
we  nog steeds wonen. Nu met zijn tweeën. 
Bij mijn intrede stond één ding duidelijk voor 
ogen: het behoud van de bestuurlijke zelfstan-
digheid voor Beemster. Een polder vol bestuurs-
kracht en zelfvertrouwen. maar wel bewust van 
de noodzaak om met anderen (ambtelijk) samen 
te werken. In die visie ben ik altijd gesteund door 
de hele raad. Zo heb ik me altijd gemanifes-
teerd.  Ook als het ging om onze positie in regi-

onaal verband. meedoen en kwaliteit leveren. 
Het is waar. In het begin werd ik als Purmerender 
door menigeen  met enige argwaan bekeken. 
Dat is nu wel over. als portefeuillehouder open-
bare orde en veiligheid  heb ik mijn stempel ook 
kunnen zetten op het goed organiseren van de 
Feestweek. acht dagen: van zondag tot zondag. 
maar onder strikte voorwaarden zodat het voor 
iedereen leefbaar blijft. Een ander punt is de 
regionalisering, waar ik overigens geen voor-
stander van was, van de brandweer. Ik ben een 
groot voorstander van het behoud van lokaal 
draagvlak. We kunnen niet zonder de grote 
groep vrijwilligers die zich verbonden voelt met 
de lokale situatie.  
Een ander belangrijk punt is onze status als 
Werelderfgoed. We hebben ons in de afge-
lopen periode duidelijker op de kaart gezet. 
Nationaal en internationaal. Daar heb ik zeker 
mijn steentje aan bijgedragen. De raad heeft 
mij die ruimte ook geboden. 
Zo zullen er altijd weer nieuwe en interessante 
politieke onderwerpen zich aandienen. Bijvoor-
beeld op het gebied van ruimtelijke ordening: 
4e kwadrant middenbeemster; bouwen in Zuid-
oostbeemster. maar ik heb bewust de stap gezet 
om er nu mee te stoppen.  Uit  rationele  samen-
hangende overwegingen : het einde van mijn 
termijn, mijn 65e verjaardag, (wettelijk had ik 
door mogen gaan), een nieuw college, het einde 
van mijn internationale functie voor de organi-
satie van Werelderfgoedsteden. 
1 april is mijn officiële afscheid. Dan neem ik 
bewust afstand van het Openbaar Bestuur. Na 

zesendertig jaar. Wil mijn opvolger niet voor de 
voeten lopen.  Heb nog geen concrete plannen. 
Uiteraard liggen er voorlopig voldoende klussen 
in en rond huis en zullen mijn echtgenote Evalien 
en ik de verdeling van de huishoudelijke taken 
tegen het licht houden.  Wellicht kan ik wat bete-
kenen op gebied van energie of afvalverwer-
king. tenslotte ben ik electronicus  en heb later 
bedrijfskunde gestudeerd.  Ik zie wel. 

Ik hoop dat ik de geschiedenis in ga als gewone 
burgemeester. met alle functies die bij het ambt 
horen. Enerzijds zakelijk, want er moet gehandeld 
worden, maar er ook zijn  in tijden van persoonlijk 
geluk of rampspoed bij bewoners. Die twee ele-
menten heb ik ook ingebracht bij de raad. Daar 
wordt in zakelijke sfeer politiek bedreven met oog 
voor de onderlinge persoonlijke verhoudingen.’   

Geert

Over de Binnendijks zegt Harry:  ‘De Binnendijks wordt goed gelezen in de polder. Ook bij 
ons thuis. Dat was vroeger al zo en nog steeds. Ik zie een toekomst voor het blad. Juist als 
blad. Een ander medium dan een computer die je moet opstarten en waarbij je naar een 
bepaalde site moet gaan.  toen ik gevraagd werd als gastcolumnist bij 'Schermer/Beemster 
op zondag'  vond ik het jammer dat de redactie van Binnendijks niet met deze vraag bij me 
was gekomen. Ik vond het leuk om te doen. met het oog op de persvrijheid is het goed dat 
er geen financiële relatie is tussen de politiek en de krant. Wellicht kan de instelling van een 
landelijk fonds waar nodig regionale en lokale media ondersteunen.’

Harry en Evalien Brinkman samen op weg naar de (her)opening van de weegbrug.  

De vrouw van…
Het besluit om te stoppen als burge-
meester heeft ongetwijfeld ook invloed op 
het leven van ‘de vrouw van’. Daarom laten 
we in dit stukje ook Evalien Brinkman aan 
het woord. 

‘toen mijn ouders door omstandigheden hun 
melkzaak in amsterdam opzegden en mijn vader 
werk vond bij Draka, ontstond de mogelijkheid 
om vanuit de Oostindische Buurt naar Purme-
rend te verhuizen. Ik was toen elf jaar. Daar heb 
ik tijdens Carnaval Harry leren kennen. Na ons 
trouwen ben ik actief geworden op de basis-
school van onze drie kinderen. Dat breidde zich 
gestaag uit tot activiteiten voor de katholieke 
kerk, het Kindertheater en mijn inzet in diverse 
koren. Daarnaast heb ik ruim 16 jaar huwelijken 
voltrokken in Purmerend en werkte ik er 8 jaar als 
publieksvoorlichter in het Stadhuis.
toen mijn man hoorde dat de benoeming als bur-
gemeester in de Beemster rond was, hebben we 
met zijn allen om tafel gezeten om de mogelijke 
consequenties, ook voor mij, door te spreken. 
De drie kinderen hadden in die tijd allemaal de 
tienerleeftijd. De intrede in de Beemster met de 
oude brandweerauto, dat vonden zij wel heel 
byzonder en wat waren ze trots op hun vader. 
Ik heb daarbij gebruik kunnen maken van de 
ervaringen die we in het Purmerendse opgedaan 
hadden, toen Harry daar wethouder was, met 
de voormalige burgemeester en zijn vrouw, adri 
en theun van Dam. Niet op afstand maar actief 
middenin de samenleving. Dicht bij de mensen. 

Daarom ben ik onder andere actief geworden in 
museum Betje Wolff, de buurtvereniging Purme-
renderweg en het Hospice. Natuurlijk heb ik mijn 
betrokkenheid bij het Popmusicalkoor behouden 
en deelgenomen aan diverse projectkoren in de 
Beemster. Daardoor heb ik in korte tijd veel bewo-
ners leren kennen en minstens net zo belangrijk: 
zij mij ook. Gewoon de klussen aanpakken die 
gedaan moesten worden. 
Vanuit die actieve houding en betrokkenheid, heb 
ik me ook ten dienste gesteld als burgemeesters-
vrouw. Waar mogelijk heb ik Harry bijgestaan in 
zijn ‘niet politieke’ taken. Bij feestelijke en treu-
rige gebeurtenissen. momenten dat troost en 
aandacht geboden is. maar ook bij tal van uit-
voeringen van het rijke verenigingsleven in de 
Beemster. Gezamenlijk de agenda doornemen en 
bespreken wat we samen konden doen. Wetend 
dat ons doen en laten altijd wel in de schijnwer-
pers stond. maar dat heeft nooit echt belemme-
rend gewerkt. Wij vinden het wonen en leven in 
de mooie Beemster polder heerlijk!  
Natuurlijk gaat er vanaf april ongetwijfeld veel 
veranderen. maar we houden ook elk ons eigen 
actieve leven. Ik heb voor dit seizoen bijvoor-
beeld alweer een aantal verzoekhuwelijken in de 
agenda staan.  We hebben ons voorgenomen om 
meer sámen te doen. Samen gebruik te maken 
van het abonnement in theater de Purmaryn. 
Samen genieten van onze eerste kleinzoon. 
Wekelijks er op uit gaan, sportief of cultureel en 
we willen reizen. Het komt zoals het komt.”

Geert  

BINNENDIJKS GEEFt rUImtE VOOr rEaCtIE VaN LEZErS, maar DE rEDaCtIE KaN NIEt VEraNtWOOrDELIJK WOrDEN GEHOUDEN VOOr DE INGEZONDEN 
StUKKEN. DE rEDaCtIE HEEFt HEt rECHt Om INGEZONDEN StUKKEN tE WEIGErEN. VErmELD aLtIJD UW N.a.W. GEGEVENS. aNONIEmE StUKKEN WOrDEN 
NIEt GEPLaatSt. 

Plastic afval

Beste mede-Beemsterlingen,

Het college van Beemster wil besluiten om het huis-aan-huis ophalen van plastic per 1 april te 
stoppen en in plaats daarvan 7 ‘bovengrondse wijkpark containers’ te plaatsen voor het inza-
melen van plastic afval. Wij waren heel blij en trots dat wij in de Beemster plastic afval scheidden 
en hadden eerlijk gezegd gehoopt dat na het ambtelijk samengaan van Beemster en Purmerend, 
ook Purmerend overgehaald zou kunnen worden om het plastic huis-aan-huis te gaan ophalen, 
maar het tegenovergestelde blijkt het geval: Beemster besluit om de huis-aan-huis inzameling 
van plastic te stoppen en over te gaan op plastic inzamel-containers. 

Een maatregel die de opbrengst aan plastic flink zal doen teruglopen: landelijk is gemeten dat 
de inzameling via plastic containers 2½ keer minder oplevert dan de huis-aan-huis-inzameling. 
De vraag is of de motivatie voor duurzame afvalscheiding bij de inwoners, zeker in een landelijke 
gemeente als de onze, groot genoeg is om met hun plastic afvalzak of met losse plastic verpak-
kingen, plastic flessen etc. naar een container te lopen of te rijden. We vrezen eerlijk gezegd dat 
veel mensen hun plastic dan maar weer gewoon in de grijze container zullen gooien, met als bij-
komend gevolg dat die grijze container dan ook weer veel vaker aan de weg gezet zal worden! 
Wij beiden (huishoudens met 2, resp. 3 personen) hoeven onze grijze container bijv. nog maar 
eens in de + 2 maanden aan de weg te zetten, in plaats van eens in de 2 weken!

a.s. dinsdag 24 maart vindt de raadsvergadering plaats, waar over dit onderwerp een besluit 
gaat vallen. Bij deze nodigen we iedereen die dit ter harte gaat uit om te komen en/of om zijn/
haar stem te laten horen! 

YolaNda eveleeNs eN Gret verduiN

lezers schrijven...
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Palmpaasstok versieren

Alle kinderen zijn zondag 29 maart om 10.00 uur welkom in de pastorie van de Joannes de 
Doperkerk in Westbeemster. Samen gaan ze dan palmpaasstokken versieren.
De kinderen moeten zelf een palmpaasstok, omwikkeld met papier of lint, meenemen. Die 
bestaat uit twee stokken of latjes van circa 74 en 45 cm lang. Voor broodhaantjes en andere lek-
kernijen wordt gezorgd. aan het einde van de viering lopen de kinderen in processie (optocht) 
door de kerk. Daarna komen ze met hun versierde palmpaasstok naar ’t Koetshuis. De palm-
paasstok mogen de kinderen na afloop wegbrengen naar een zieke of oudere (opa, oma) in de 
Beemster. Eventueel zorgt de organisatie voor een adres. Meedoen? Dan graag even opgeven 
bij Sonja (tel. 06-20267060) of Yvonne (e-mail: yvanwees@gmail.com. 

Paasfeitjes

Kinderkoor in 
palmpasendienst

In de Keyserkerk van 
Middenbeemster is er zondag 
29 maart een feestelijke 
palmpasendienst. Daarin zingen 
de kinderen van het Beemster 
Kinderkoor onder andere delen uit 
een kleine paasmusical.

Een  ezel stapt parmantig naar voren te 
midden van een haag met kinderen die 
wuiven met hun palmpaasstokken. Zo 
wordt het oude verhaal van de intocht in 
Jeruzalem tastbaar voor jong en oud. De 
dienst begint om 10.00 uur. meer informatie 
op www.beemsterkerk.nl.

Zuidoostbeemster

PAAS
EVENT

Met diverse activiteiten
Elke zondag geopend vanaf 12.00 uur

4 EN 
6 APRIL

Pasen in de Beemsterkerk
Met vier diensten, afwisselend in de Kapel in Zuidoostbeemster en de Keyserkerk 
in Middenbeemster, gaat de Beemsterkerk op weg naar Pasen.

Op Witte Donderdag (2 april) om 19.00 uur 
vindt de eerste dienst plaats met dans en 
muziek in de Kapel aan de Prinses Wilhelmina-
singel 39. aansluitend is er de gelegenheid om 
op groot doek het spektakel van the Passion 
2015 te bekijken. Op Goede Vrijdag (3 apri) om 
20.30 uur staat in de Keyserkerk het passie-
verhaal van kruisiging en lijden centraal in een 
dienst met solozang en koorzang van Zangver-

eniging Harmonie. Kaars voor kaars dooft het 
licht. De nacht van Pasen wordt gevierd in de 
donkere Kapel (21.00 uur) waarin het licht juist 
weer groeit. Bij verhalen en muziek van hoop. 
Paasmorgen, 10.00 in de Keyserkerk, wordt 
gevierd met medewerking van onder meer the 
Classic Frogs en de uitreiking van de jaarlijkse 
paaskaarsen aan bijzondere vrijwilligers.
meer informatie op www.beemsterkerk.nl.

Paasdrukte en Lentekriebels
Eindelijk… de Beemster is aan het  ontwaken vanuit een lange winterslaap. De 
dagen worden langer, het eerste waterige zonnetje intenser, de bomen gekleurd 
door bloesem en het gras weer groener. 

Niet alleen de dartelende lammetjes en de flui-
tende vogels maar ook de mensen zijn goed 
gehumeurd. We worden actiever en gaan mas-
saal weer naar buiten. men kan gerust stellen dat 
er sprake is van de zogenaamde ‘lentekriebels’. 
De lente en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Pasen staat voor de deur en zo ook 
een tal van leuke activiteiten voor jong en oud. 

Voorlees- en knutselmiddag 

Stichting Beemster Gemeenschap verzorgt in 
samenwerking met de Bibliotheek Waterland 
en tuincentrum Groenrijk op woensdag 1 april 
van 14.00  tot 15.30 uur een voorlees & knut-
selmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Deze 
gezellige middag staat volledig in het teken 
van Paas en begint met een leuk voorleesver-
haal. Vervolgens kan er naar hartelust geknut-

seld worden. maak een vrolijk paasstukje, 
fleurige voorjaarstekening of beschilder een 
ei. De deelname is geheel gratis. Er is maximaal 
plaats voor 60 kinderen… dus geef je snel op 
via e-mail adres bg.sectiewelzijn@gmail.com 
of stuur een watsapp/sms naar tiny Langeveld/ 
BG Welzijn, tel. 06-57609164. P.S. je mag op je 
paasbest of verkleed komen. 

Paas-Event
Op zaterdag 4 en maandag 6 april kan men 
van 12.00 tot 17.00 uur bij tuincentrum Groen-
rijk aan de Purmerenderweg 75 te Zuidoost-
beemster terecht voor een heus Paas- Event. 
tijdens dit event bruist het tuincentrum van 
vermaak op het gebied  van spelletjes voor 
jong en oud, tips voor huis en tuin en onder 
andere typische streekproducten. 

Speeltuin de Spelemei
Op zaterdag 4 april vindt 
in speeltuin de Spelemei 
te Zuidoosbeemster om 
10.00 uur traditioneel-
getrouw en in aanwe-
zigheid van de paashaas 

het zogenaamde paaseieren zoeken plaats. 
Deze activiteit is voor de allerkleinste leden 
(t/m groep 3) bestemd. aansluitend kunnen 
de grotere kinderen hun knutselhart ophalen. 
Het speeltuinseizoen voor zowel leden als 
niet-leden start vanaf dinsdag 7 april. Voor 
openingstijden, toegangsprijs, lidmaatschap 
en activiteiten zie www.spelemei.nl.

Joke 

Pasen is een feest in de lente dat vanuit 
het Christelijk geloof gevierd wordt 
met de gedachte dat Jezus op de derde 
dag na zijn kruisiging uit de dood is 
opgestaan. Pasen duurt 2 dagen en 
wordt gevierd op zondag en maandag. 
Ook wel 1e en 2e paasdag genoemd. 

Op zondag 1e paasdag houdt de Paus in rome 
vanuit de Sint Pieterskerk een toespraak,  geeft 
zijn zegen en wenst iedereen een ‘zalig Paasfeest’. 
Pasen is ook het feest van vruchtbaarheid. 
In Nederland en andere van oorsprong Ger-
maanse landen wordt dit gecombineerd met 
het Ostarafeest. Het merendeel van de Neder-
landse bevolking heeft dan vrije dagen. Deze 

dagen staan veelal in het teken van familiebe-
zoek, gemeenschappelijk eten, kerkbezoek 
en tradities als ‘eieren zoeken’.
Een paasei is een versierd of chocolade ei. 
Het verstoppen van deze eieren stamt uit een 
oude Germaanse traditie om deze eieren als 
symbool van vruchtbaarheid in de akkers te 
begraven. Deze akkers zouden vervolgens op 
hun beurt weer volop vruchtbaar zijn. 
Wat heeft de paashaas hier nu eigenlijk mee 
te maken? Feitelijk… helemaal niets. De paas-
haas is een fictieve haas die bedacht is door de 
mensen als zijnde een leuk sprookjesfiguur. Het 
sprookje wil de kinderen laten geloven dat de 
paashaas de eieren met Pasen komt brengen.

 Joke
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Collecte Oranje Fonds

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert het 
Oranje Fonds een collecte in het hele land. 
Het Fonds doet dat voor en samen met stichtingen en vereni-
gingen en helpt hen zo extra geld te werven. Uit Beemster ontving 
het nog geen aanmeldingen; daar wordt dus nog niet gecollec-
teerd. De collecte vindt plaats in de week van Koningsdag en 
organisaties kunnen zich er nog tot 31 maart voor inschrijven. Van 
het bedrag dat zij ophalen, krijgen ze zelf de helft. De andere helft 
besteedt het Fonds aan sociale initiatieven in dezelfde provincie. 
aanmelden kan via www.oranjefonds.nl/collecte. 

Klaverjassen Soos Westbeemster
De uitslag van 5 maart
1 mw. m. Groot-Verlaat   5325
2 mw. r. Way-Kaandorp   5209
3 mw. t. Bleeker-Kruijer    5161

Klaverjassen Vrouwen van Nu
Uitslag 4 maart
1 mw. Lanting   5476
2 mw. V. Dort   5226
3 mw. meijer   5136
4 mw. Schregardus    5083
5 mw. Bartels   4987
6 mw. Glas    4922
7 mw. metselaar    4887
8 mw. Doets   4832
9 mw. Bakker-Havik    4689
Poedelprijs:  mw. De Heer   3810

klaverjassen en keezen
in Noordbeemster
de leden van Buurtvereniging Noordbeemster hebben 
hun krachten gemeten bij het klaverjassen en keezen. 
de uitslag van het klaverjassen: 

keezen: 
1 Hr. a. roet 109
2 mw. a. V.d. Helm  106
3 mw. t. Kramer 63

SPOrT
Binnendijks

De winnaars.

1 mw. t. Haring  5034
2 mw. B. Konijn  4921
3 mw. C roet  4733
4 mw. a. de Haan  4697
5 mw. V.d. Berg  4625

6 mw. C. Conijn  4584
7 mw. r. meijer  4514
8 Hr. L. Konijn  4370
9 mw. L. ruyter  4296
10 mw. m. Groot  4276

Het Mandje wint Beemster Cup
Biljartvereniging Het Mandje heeft de strijd om 
de Beemster Cup gewonnen. De wedstrijden zijn 
gespeeld op 23,25 en 26 februari. 

Sinds 1981 doen ieder jaar biljarters van de Beemster 
biljartverenigingen Het mandje, Het muntje, De Kerckhaen, 
ZmB en middenbeemster aan dit evenement mee. 
Deelnemers zijn degenen die in het voorafgaande seizoen bij 
hun vereniging eerste en tweede waren in de a- en B-poule. 
Ieder jaar organiseert een andere vereniging de wedstrijden.
Dit jaar viel de beurt aan Vereniging middenbeemster. De 
‘speelplaats’ van deze vereniging is Sportcentrum de Kloek. 
Het waren drie sportieve en gezellige avonden. Er werd 
gestreden maar ook genoten en daar gaat het tenslotte om.

De uitslagen van de Beemster Cup 2015: 
1. Het mandje, 2. Het muntje, 3. De Kerckhaen, 4. ZmB, 5. mid-
denbeemster. De kortste partij werd gespeeld door marry van 
het Hoge. Zij was in 7 beurten uit. De hoogste serie is toege-
kend aan Wim de Boer met een mooi aantal van 12. De poe-
delprijs, voor degene die de meeste partijen heeft verloren, is 
voor Cees Spaans. Zelf heeft Vereniging middenbeemster drie 
dagen ook genoten en veel plezier beleefd aan het organiseren 
en het meedoen. Zij willen een ieder die hieraan heeft meege-
werkt bedanken. tot volgend jaar bij het muntje.
Er zijn verenigingen die nieuwe leden kunnen gebruiken. 
Belangstellenden kunnen met één daarvan contact opnemen. 
In verband met het maken van een Beemster Cup map, zou 
Karen Goosen het leuk vinden om foto’s van voorgaande 
Beemster Cup wedstrijden, anekdotes of wat dan ook te ont-
vangen. Haar e-mailadres is: karengoosen9@hotmail.com.

Avond van en
voor vrouwen
Onder de noemer ‘Vrouwen@go, Wat  vrouwen 
beweegt’ wordt elke laatste donderdag van de 
maand in de Kapel in Zuidoostbeemster een avond 
van een voor vrouwen gehouden. Donderdag 26 
maart vanaf 19.30 uur is het weer zover.
Elke keer is er een gast die iets vertelt en presenteert van haar 
passie. Deze keer gaat martha Oortman-Geerlings vanuit 
haar achtergrond op de filmacademie dieper in op de film 
‘Houdt God van vrouwen?!’.

Bamestra Marathon verreden op de Meent
De schaatsmiddag van IJsclub Bamestra op de Meent 
was een groot succes. Ruim 30 kinderen en ook 
nog eens 24 volwassenen schaatsten mee op deze 
prachtige zonnige dag. 

Het werd een heerlijke schaatsmiddag, waarbij iedereen eerst 
even warm kon draaien om zich vervolgens op te maken voor de 
Bamestra marathon. Vooral de jeugdleden deden daar enthou-
siast aan mee. Ze konden een bronzen (10 ronden), zilveren (20 
ronden) of een gouden (20 ronden) diploma halen en ze reden 
daarvoor bijna hun veters uit de schaatsen. Op zaterdag 14 
maart van 9.00 tot 10.00 uur sluit de club het schaatsseizoen 
definitief af met een Elfstedentocht. Deze is voor jeugdleden, die 
mee hebben gedaan aan de schaatstraining.

Voor iedereen was er chocomel en wat lekkers 
en na afloop dus een persoonlijk diploma om in te lijsten.

Gevarieerde kunstroute door de Beemster
De komende Paasdagen wordt voor de zeventiende keer de Kunstroute Beemster gehouden. De route is 
een kunstenaarsinitiatief van tien professionele beeldend kunstenaars die in Werelderfgoed de Beemster 
werken en wonen. Elk jaar stellen zij op de beide paasdagen hun atelier open. Daarnaast zijn er centraal 
gelegen locaties, waarvoor jaarlijks wisselende collega beeldend kunstenaars uitgenodigd worden. 

Doordat elk van de vaste deelnemers een gast uitnodigt waar 
hij/zij verwantschap mee voelt of van wie hij/zij het belangrijk 
vindt dat het werk een podium krijgt, is het aanbod van beel-
dende kunst in de hele route zeer divers. Dit jaar zijn er elf gast-
exposanten uitgenodigd die op verrassende locaties hun werk 
tentoonstellen. Het fraaie landschap van de Beemsterpolder, 
met zijn ruimte en stilte, zijn weilanden en boomgaarden, 
maakt de Kunstroute extra aantrekkelijk. 
In het Bezoekerscentrum in middenbeemster toont gastexpo-
sant Jurjen ravenhorst litho’s, objecten en schilderijen. In het 
hart van museum Westerhem de vogelachtige wandobjecten 
van Yvonne altingp. Op loopafstand vindt u het atelier van 
rixt mook met abstracte beelden . Ertegenover, in de Leeg-
hwater ateliers, wonen en werken drie kunstenaars: rogier 
Oversteegen met een nieuwe serie geschilderde portretten, 
ruud Streefkerk met een verrassende kijk op de natuur met 
olieverfschilderijen op papier en fotografie en Yolanda Eve-
leens exposeert fijnzinnige, poëtische kleuretsen.
In Onder de Linden exposeren vaste deelnemers meindert reg-
oort en Coco van Gent met bijzondere houtobjecten en collages 
van hout. In de oude zwartgeblakerde Smidse heeft Hendrik 
Komen zijn barokke sieraden uitgestald en in het historische 
Heerenhuis zijn de organische stenen beelden van Gon Bello en 
de  felgelkleurde acrylschilderijen van tineke van ’t Ende te zien. 
Verderop stelt Piep van Sante voor het eerst haar atelier open en 
toont er haar kleurrijke abstracte schilderijen. 
In de spannende aardappelschuur van boerderij ‘Fugit Hora’ in 
Noordbeemster exposeren eveneens twee gastkunstenaars: Peter 
Schudde toont er bijzondere lichtobjecten van printplaten en Dick 

Sierksma onder andere dierenbeelden van doorleefd hout en klei.
In de voormalige kloosterschool in Westbeemster exposeren 
twee vaste deelnemers. Wil van Blokland toont er de kera-
miek, en Dennis a-tjak zijn ‘sfeerbeelden’ fotografie.

In de KunstWerk-
ruimte laten Inge 
Bečka en haar vader 
mik Bečka onder 
andere een instal-
latie van 50 porse-
leinen cilinders met 
grafische dessins 
zien. Gastexposante 

Wibbine Kien experimenteert met materialen en licht. 
Ook in Zuidoostbeemster exposeren twee gastkunstenaars. 
In het Fort resort, een voor de route nieuwe locatie, toont 
Christie rusche gracieuze beelden van keramiek gecombi-
neerd met glas en in de Kapberg van biologisch-dynamische 
boerderij ‘Sonnevanck’, zijn de rijzige terracotta huizen en 
torens van arthur meijer te bewonderen.

Bij Hotel De rijper Eilanden in De rijp worden speciaal voor de 
route fietsen verhuurd. Het hotel heeft ruime parkeergelegenheid 
en is goed met openbaar vervoer te bereiken. 

meer informatie staat op de website www.kunstroutebeemster.
nl. De routebeschrijving is vanaf de website uit te printen of ver-
krijgbaar bij het Bezoekerscentrum in middenbeemster, mid-
denweg 185. 



Informatierubriek

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: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu
tarieven op aanvraag. minimum € 17,20 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: redactie@binnendijks.nu

SECRETARIAAT 
E-mail: secretariaat@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, 0226-331020.

BANKRElATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
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.

raad van Kerken

21 en 22 maart

doopsgezinde gemeente

Zo. 19.15 uur  Zr. C. Laros

Protestantse gemeente Beemster 

Zo.  10.00 uur   Vijfde Zondag 40 dagen tijd & Femke Leek zang 

Kerk mB

rk.Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur  Samenzang. amos 4

katholieke Paochie Purmerend nicolaaskerk 

Za.  12.00 uur  Jongerenviering / Ps. marcelo

Zo. 10.00 uur  Euch. viering / Pauluskoor J. Duin

28 en 29 maart

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   Palmzondag  mmv.Kinderkoor Beemster olv.  

Jan maarten Koeman & minke Huizenga Kerk mB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Dames / L. Weel

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur  Jongerenviering / Ps. marcelo

Zo. 10.00 uur  Euch. viering Palmpasen Nicolaaskoor Ps. marcelo

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 088-5591100

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

 Maaltijdservice 55+ aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-
cirkel mieuwijdt, t 088-5591100

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

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

  Natuurlijk hebt u afgelopen woensdag gestemd, want ten-
slotte wonen wij op een drooggemalen meer en is stemmen 
een verworven recht.

  met het Nut op 12 april naar de Cacao Experience in de 
Zaanse Schans. aanvang nog niet bekend.

  In Binnendijks nummer 5 van 7-8 februari heeft amnesty 
International een oproep geplaatst voor collectanten in de 
Beemster. Helaas is er geen enkele aanmelding geweest. 
Daarom konden niet alle mensen worden bereikt in de huis-
aan-huis collecte. Voor volgend jaar kunnen enthousiaste 
mensen zich aanmelden bij Jan roest, Purmerenderweg 
158, 1461 DL Zuidoostbeemster, telefoon: 426427, e-mail: 
jcroest@gmail.com.    

  BENEFIEtCONCErt: Klassieke, romantische & moderne 
muziek op zaterdag 21 maart. aanvang 20.00 uur. Brei-
dablick, aula Ostara, Bamestraweg 2, middenbeemster. 
Entree vrij maar een donatie is welkom. De opbrengst gaat 
naar materiaal voor de bewoners van Breidablick. reser-
veren verplicht. Zonder reserveren geen plek. tel. 06-2200 
2250  of www.ariaitalia.nl; info@ariaitalia.nl.

  Het eerste optreden op zondag 8 maart 2015 van het Black 
Gospel Koor tribute Beemster was één groot succes in de 
Keyserkerk met dank aan Edith Casteleyn, dirigent, en haar 
muzikanten. 

  Buurthuis Z.O.B. is op zoek is naar een schoonmaakhulp 
voor 4 uur in de week, verdeeld over 2 dagen. Voor info 
graag bellen met Petra Nederveen, tel. 0299-427661.

  In Buurthuis Z.O.B. wordt op donderdagavond geknutseld 
aan vliegtuigmodellen. Vind jij het leuk om te knutselen? 
meld je dan aan via de website van Buurthuis Zuidoost-
beemster.

  Op woensdag- en vrijdagochtend, de eerste zondag van de 
maand en bij feestjes is er gezamenlijk koffiedrinken voor 
de bewoners van Zuiderhof. Bewoners genieten van de aan-
dacht en de zorg van een goed bakje koffie. Wie wil het team 
van vrijwilligers voor het koffieschenken helpen? U kunt zich 
opgeven bij de secretaresse van de bewonerscommissie: 
mevrouw Joke Caous, tel.  06-13504630. Of kom eens langs 
op woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

  Gevonden: dameskettinkje met hangertje op woensdag 25 
februari op een parkeerplaats aan de rijperweg. tel. 0299-
681927.

  Donderdag 9 april van 9.30-11.30 uur: het eerste rEPaIr-
CaFE in Wijksteunpunt middelwijck. Kapotte spullen? Kom 
langs, misschien kunnen ze gerepareerd worden!

  afgelopen dinsdag was het St. Patrick Day, die in Ierland 
door de katholieken en prostestanten samen wordt gevierd. 
Een goed voorbeeld.

  Een nieuwe lente een nieuw geluid en heel mooie activi-
teiten met de Pasen. We zien elkaar bij het eieren zoeken of 
op de route bij de kunst in de polder

  Ook u kunt kluitjes insturen in 2015, dus mail naar redactie@
binnendijks.nu, geef het af bij drogisterij anneke Jonker of                                                                                                                                               
stuur het naar Postbus 61, 1462 ZH middenbeemster.



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

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

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

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 !

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

MAILINGS

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

 

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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

HOOIKOORTS? Met tabletjes, 
  neusdruppels of oogdruppels 

verlicht u de klachten!


