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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

heeft oog voor ons 
cultureel erfgoed
www.d66beemster.nl

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 18/19 april 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 april voor 17.00 uur!

Pasen zonder eieren is als een café zonder glazen. Groenrijk De Meidoorn 
heeft daar oog voor en zorgde voor een uitgebreid paasassortiment. Ook voor 
jeugdige bezoekers bleek dat interessant te zijn.

Een ei hoort erbij

UITNODIGING
Op donderdag 16 april 2015 wordt mevrouw A.J.M. van Beek tijdens 
een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester 
van Beemster.

De bijzondere raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV 
in Middenbeemster en start om 19.30 uur.

Aansluitend is er een receptie in de kantine van het gemeentehuis. 

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

80's & 90's PARTY

Classic

Dance night

Doña Pessy met de
 band Soul Society

Geniet de gehele avond van:

In het café van sportcentrum de Kloek
Zaterdag 18 april aanvang 20.30 uur

Entree € 10,00 inclusief hapjes
Kaartverkoop: sportcentrum de Kloek

Reserveren      Tel: 0299-683010
Email: info@sportcentrumdekloek.nl

5 + 6  april  2015 
1e en 2e paasdag van 12 tot 17 uur

80’s en 90’s party in de Kloek
Kom op zaterdag 18 april naar sportcentrum de Kloek. In het café, dus niet in de 
grote hal, start om 20.30 uur een swingende feestavond.

Oude dance classics die hier en daar in een 
nieuw jasje zijn gestoken zorgen ervoor dat 
je niet stil kunt blijven zitten. De band Soul 
Society, met de bekende zangeres Doña 
pessy, heeft een enorme passie om muziek 
te maken. Energie, uitstraling en geweldige 
muziek zijn kenmerkend voor deze  band.  Het 
repertoire loopt uiteen van Bruno Mars, Earth 

Wind & Fire, John legend, Chic, pharell Wil-
lams, Steve Wonder, prince, Michael Jackson 
en vele anderen. Deze super avond mag je 
natuurlijk niet missen.
Kosten € 10,00 p.p. inclusief hapjes. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij sportcentrum de Kloek. 
reserveren kan via 0299-683010 of email: 
info@sportcentrumdekloek.nl.  

Openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster

De Dorpsraad Westbeemster nodigt alle Westbeemsterlingen en andere 
belangstellenden uit voor de openbare vergadering op woensdag 15 april vanaf 
20.00 uur in de Keckhaen. Ook wethouder Butter is aanwezig.

aan de orde komen onder meer het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, het verkeer 
in Westbeemster,het plaatsen van een brug over de Beemsterringvaart, het vervangen 
van bruggen in Westbeemster, de school, WBSV en de Buurtbus. Er wordt een presentatie 
gehouden over Breedband/Glasvezelkabel. Verder kunnnen alle aanwezigen positieve en nega-
tieve vragen naar voren brengen.
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Zangproject Requiem van Fauré
Een projectkoor o.l.v. Jan Maarten Koeman repeteert op woensdag 22 en 29 april het 
Requiem van Fauré in om dat, evenals in 2012, op 4 mei, na de herdenkingsdienst uit 
te voeren met leden van het orkest van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Zondagmiddag 3 mei is er een generale met orkest. De repetities vinden plaats in de Keyserin, 
Middenweg 148 Middenbeemster. De contributie bedraagt € 20,00. Opgaven kan via tel. 0299-
681403, of via nhkerk.beemster@quicknet.nl.  

Aankondiging jaarvergadering
Stichting Beemster Gemeenschap 

Op donderdag 23 april 2015 vindt de 
algemene Jaarvergadering van Stichting Beemster 
Gemeenschap plaats in de Keyserin (naast de 
kerk in Middenbeemster), aanvang 20.00 uur.

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 !

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

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

Een mand vol artikelen met
50% KORTING, vooral veel 
geuren! Bij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heb jij ook al last van lente kriebels!
 Fitness de kloek begint in April met het buiten programma!

Vanaf woensdag 8 
April om 19:00 uur 
buiten fiets training 
o.l.v. Marcel en 
Simone. (Geschikt 
voor de beginnende 
en gevorderde 

 wielrenners)

Vanaf dinsdag 14 April 
om 19:00 uur Bikkel 
Training o.l.v. Martin. 
Bikkel training is een 
combinatie van conditie 
- crossfit - total body en 
hardloop training. 
Geschikt voor iedereen 
en wordt op het Ijsbaan 

 terrein gehouden.

   Opgeven bij de receptie.
  Voor leden Gratis

 Niet leden 5x keer voor €45,-

Buitentraining voor Bikkels
De dagen worden langer en het weer mooier. In plaats van dat we na het avondeten 
het overbekende bankhangen routinegetrouw binnenshuis blijven beoefenen, komen 
we juist van die bank af en gaan… naar buiten. Het is namelijk tijd voor frisse lucht, 
inspanning en ontspanning voor zowel lichaam als geest. We gaan samen bewegen.

Vanaf dinsdag 14 april kunnen belangstel-
lenden onder de professionele leiding van 
Martin de Graaf van Fitness de Kloek deel-
nemen aan een zogenaamde Bikkeltraining. 
Deze training is een combinatie van crossfit, 
total-body en hardlopen, wordt gegeven op 
het iJsbaanterrein te Middenbeemster en is 
geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar.
Ongeacht het persoonlijke niveau en fysieke 
gesteldheid zijn de deelnemers verzekerd van 
de professionele begeleiding waar Fitness de 
Kloek al meer dan 25 jaar garant voor staat.  
De instructeurs houden hen nauwlettend in de 
gaten, zullen ze aansporen tot prima prestaties 
of eventueel afremmen bij al te groot enthousi-
asme.Naast het gezondheidsaspect van Bikkel-
training staat uiteraard de gezelligheidsfactor 
hoog genoteerd. aan je gezondheid werken, 

een praatje maken en plezier hebben gaan 
namelijk prima samen. Wie nieuwsgierig is 
geworden en zijn lentekriebels wil omzetten in 
sportkriebels, kan zich telefonisch melden via 
0299-681807 of  bij de receptie van Fitness de 
Kloek, insulindeweg 19 te Middenbeemster.

Bikkeltraining 
 1e proefles GraTiS
 wekelijks vanaf 14 april om 19.00 uur
  locatie: iJsbaanterrein Nicolaas  

Cromhoutlaan 5 te Middenbeemster
 leden gratis/niet leden € 5,00 per keer
  info zie www.fitnessdekloek.nl en  

Facebook
                                                                                           

Joke

Kapelbazaar
In de Kapel, aan de Prinses 
Wilhelminasingel 39 in 
Zuidoostbeemster, wordt op zaterdag 
18 april een grote bazaar gehouden. 

Deze rommelmarkt duurt van 9.00 tot 13.00 
uur. Het rad van fortuin draait, koffie en 
gebak zijn verkrijgbaar en er worden soep 
en broodjes met worst geserveerd. De orga-
nisatie is op zoek naar diverse spullen, zoals 
(strip)boeken, cd’s, speelgoed, servies, schil-
derijtjes, klein meubilair, skeelers en zelfge-
maakte spulletjes. inleveren is mogelijk op 
donderdag 16 april tussen 8.00 en 20.00 uur. 
De opbrengst komt toe aan de kapel.

Feestelijke 
zangdienst
In de Keyserkerk in Middenbeemster 
vindt zondag 12 april vanaf 10.00 uur 
een feestelijke zangdienst plaats met 
medewerking van het Projectkoor 
Haydn. De leiding is in handen van Joep 
van der Oord.

Joep van der Oord is niet alleen één van de 
dirigenten van het projectkoor Beemster. 
Ook in Edam werkt hij met projectkoren. in 
deze dienst zingt een koor de mooie kleine 
Orgelmis van Joseph Haydn. Emma Ulrich 
bespeelt de piano.   
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Binnendijkse
Sander staat voor iedereen klaar.

Sander Timmer (30) woont in Westbeem-
ster, een kleine gemeenschap. De inwoners 
kennen elkaar en als je je werk goed doet, 
wordt dat doorverteld. Dan kan het zomaar 
gebeuren dat je ergens aan de Jisperweg een 
badkamer verbouwt en dat na het voltooien 
van de klus de ouders van de klant bij je aan-
kloppen omdat ook zij hulp bij een verbou-
wing nodig hebben.
Zo gaat het ook bij Sander Timmer. reclame 
hoeft hij nauwelijks te maken. Zijn naam 
zingt rond in de polder en er wordt graag een 
beroep op hem gedaan.

Van origine is hij timmerman. ‘Op mijn zes-
tiende werkte ik volgens het leerlingstelsel bij 
een aannemersbedrijf in De rijp. Daar ben ik 
acht jaar gebleven. ik wilde graag zelfstandig, 
één op één voor iemand kunnen werken, en 
ben in 2008 voor mezelf begonnen. Eerst als 
timmerbedrijf, later als aannemersbedrijf. Zo 
kon ik meer kanten op.’

Met zijn bedrijf richt Sander zich op nieuw-
bouw, verbouw en renovaties. Kleine klussen, 
grote klussen – het is hem om het even. Hij wil 
maar één ding: klanten tevreden stellen. En 
elke keer weer geniet hij als hij met een klant 
om de tafel zit, de plannen bespreekt en hij 
lekker aan de slag kan. Of in zijn eentje, of met 
een groep vaste collega's. ‘ik sta voor iedereen 
klaar en ga ook altijd meteen aan de slag. Nee 
zeg ik nooit. al is de klus nog zo klein.’

Aannemersbedrijf S. Timmer
Jisperweg 21, 1464 NE Westbeemster
tel. 0299-720274/06-10530176
info@aannemersbedrijftimmer.com. 
Zie ook www.aannemersbedrijftimmer.com.

Marcel

bedrijven
Sterk in kleine en grote klussen 
Geen klus is voor Sander Timmer van Aannemersbedrijf S. Timmer te klein of te 
groot. Of het nu om een klemmende voordeur gaat of om het plaatsen van een 
ambachtelijke keuken, hij stort zich er met precies dezelfde inzet en vakkennis 
op. In en om de Beemster is dat bekend en daardoor zit hij niet bepaald om 
opdrachten verlegen. ‘Tot oktober zit mijn agenda vol,’ roept hij enthousiast.

a a n n e m e r s b e d r i j f

• N ieuwbouw • Verbouw • Renovat ie  • Onderhoud

Jisperweg 21
1461 NE Westbeemster
0299 - 720 274 
06 - 10 530 176

info@aannemersbedrijftimmer.com

Beemster Bollentocht
De Bollentocht, georganiseerd door de 
Beemster kerk, vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 april.

De Beemster ‘tocht der tochten’, per auto met 
chauffeur, voert de deelnemers door de b(l)
oeiende polder langs wegen en velden met, 
hopelijk, gekleurde bollen. Wie mee wil als 

deelnemer of chauffeur of een taart wil bakken, 
kan zich vóór 15 april aanmelden bij aukje Grey-
danus (a.c.greydanus@kpnmail.nl of 0299-
406612/06-20095403). De deelnemers worden 
iets vóór 13.30 uur opgehaald en om ongeveer 
16.00 uur weer thuisgebracht. De tocht eindigt 
bij de Kapel in Zuidoostbeemster, waar koffie of 
thee met huisgemaakte taart klaarstaan.

‘ Dennis blijft bij     
de Lourdesschool’

Dennis Sombroek, de geliefde conciërge van de Lourdesschool die op tweede 
kerstdag 2014 abrupt is overleden, raakt nooit vergeten. Op een mooie plek 
in de school hangt een tastbare, blijvende herinnering: een prachtig portret, 
geschilderd door Rogier Oversteegen, kunstenaar en één van de ouders van 
de school. Hij had drie verschillende schilderijen gemaakt en door te stemmen 
konden de kinderen aangeven welk portret het moest worden. Het winnende 
portret is op woensdag 25 maart bekendgemaakt. 

De kerstvakantie kreeg voor iedereen die met 
de lourdesschool te maken heeft een rouw-
rand toen bleek dat Dennis Sombroek, de 
immer vrolijke en behulpzame conciërge, op 
tweede kerstdag was overleden. Op de eerste 
schooldag van 2015 werd op de school een 
bijeenkomst gehouden waarbij uitgebreid bij 
het overlijden van Dennis werd stilgestaan. 
Directeur Wilko Stoffelen wierp toen de vraag 
op: ‘Hoe kunnen we zorgen dat we altijd aan 
Dennis blijven denken?’ Eén van de leerlingen 
wist daar wel raad mee: ‘Je zou eigenlijk een 
schilderij moeten maken,’ riep hij.
Meer aansporing had rogier Oversteegen niet 
nodig. Hij is één van de ouders van de lourdes-
school, maar bovenal een professioneel kun-
stenaar die zich steeds meer toelegt op het 

schilderen van portretten. Dat hij daarin zeer 
bedreven is, is in de raadzaal van het gemeen-
tehuis te zien. Het portret van onze koning dat 
daar hangt is van zijn hand. Ook van Dennis 
wilde hij een mooi portret maken. ‘Er zijn natuur-
lijk foto’s van hem, maar een foto is maar een 
foto,’ zegt hij. ‘in een schilderij kun je meer van 
een persoon weergeven.’ 
Hij heeft zich er bepaald niet gemakkelijk 
vanaf gemaakt. in een maand tijd heeft hij 
vier verschillende portretten van Dennis Som-
broek gemaakt, waarvan hij de drie beste op 
de school heeft gepresenteerd. in overleg met 
de schoolleiding is besloten dat de kinderen 
de beste van de drie mochten kiezen. Meer 
dan de helft van de stemmen ging naar het 
schilderij dat rogier als eerste heeft gemaakt. 
Dat portret krijgt nu een lijst en een mooie 
plek in de school, pal naast de keuken waar 
Dennis zo vaak te vinden was. ‘Dennis blijft 
bij de lourdesschool,’ aldus Wilko Stoffelen. 
De familie Sombroek heeft één van de twee 
andere schilderijen gekozen. Dat krijgen ze 
van de school cadeau.

Marcel

Voordat het winnende portret bekend wordt 
gemaakt vertelt rogier Oversteegen hoe de 
drie exemplaren tot stand zijn gekomen.

Het winnende portret.

Voordat het winnende portret bekend wordt gemaakt vertelt 
rogier Oversteegen hoe de drie exemplaren tot stand zijn gekomen.

Het winnende portret.



VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNINGEN

De burgemeester heeft voor de volgende evenementen, op grond van artikel 2.25 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een vergunning verleend: 

  Kunstroute Beemster - 5 april 2015,    
diverse locaties in Noord-, Midden- en Westbeemster. 

  Bloesemtocht - 18 en 19 april 2015, diverse locaties. 
  Avondvierdaagse - 10 en 11 juni 2015, diverse locaties.

Niet mee eens?
Als u het niet eens bent met deze beslissing of de uitvoering ervan, dan kunt u 
bezwaar maken. De termijn van het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 
6 weken. De termijn vangt aan op de dag na de datum van verzending van deze 
beschikking. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 7, 
1462 ZG Middenbeemster. Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

  Uw naam en adres.
  De datum van de brief.
  Uw handtekening.
  Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  De gronden van het bezwaar.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar 
kijk op www.beemster.net/bezwaar.

BEKENDMAKING GEWIJZIGD 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 

‘BENONISTRAAT’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

   de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ op 24 maart 2015 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 7 april tot en met 18 mei 2015 van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 
19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van de kern Zuidoostbeemster. Het plangebied 
wordt aan de noordzijde begrensd door het Noorderpad en aan de oostzijde 
door de achtertuinen van de woningen aan de Purmerenderweg. Aan de west-
zijde ligt het braakliggende terrein van het plangebied ‘Notarisappelstraat’, en 
daarachter de gerealiseerde 42 woningen van plandeel De Nieuwe Tuinderij. 
Ten zuiden grenst het plangebied aan grasland.

Beschrijving project
Het ontwerpbestemmingsplan voorzag in het oprichten van maximaal 45 woningen 
in het plangebied. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen en na nadere 
overweging heeft het college besloten het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen een verlaging van het maximaal 
aantal op te richten woningen van 45 naar 42 en het aanbrengen van extra 
waarborgen die de instandhouding van het karakter van de Beemster nog beter 
garanderen.

Beroep instellen
Gedurende de terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben 
ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij 
het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door 
belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Op het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ is de Crisis- en herstelwet van toepas-
sing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn 
van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. 
Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de 
beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige 
voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

ALGEMEEN
HUISVUILINZAMELING

Al meer dan een jaar verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden 
voor de gemeente Beemster. De afvalinzameling was een van de taken die nog 
niet was overgeheveld naar Purmerend. Met ingang van 30 maart jl. wordt ook 
deze taak door de gemeente Purmerend vervuld.

Plastic inzameling
Vanaf april kunt u plastic afval op elk gewenst moment wegbrengen naar een van 
de 7 containers in Beemster. Plastic afval wordt niet meer een keer per maand 
aan huis ingezameld. Hierdoor hoeft u het plastic afval niet lang in huis te bewaren 
en wordt de openbare ruimte niet vervuild door wegwaaiend plastic. Ook zoge-
naamde drankkartonnen, zoals een melkpak, kunt u met ingang van 1 april bij het 
plastic voegen. Uiteraard worden de drankkartonnen bij de inzamelaar gescheiden 
van het plastic en apart verwerkt.

De gemeenteraad heeft op 24 maart jl. ingestemd met de 7 bovengrondse con-
tainers voor de inzameling van plastic. Deze vindt u op de volgende locaties:

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

Half april wordt een 8e container geplaatst bij het Prinses Beatrixpark in Midden-
beemster. 

Inmiddels is op elk adres in Beemster over dit onderwerp een brief bezorgd. Door een 
technische fout zijn op enkele adressen meerdere brieven bezorgd. Dit was niet 
de bedoeling, onze excuses daarvoor.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Het gemeentehuis van Beemster is gesloten op maandag 6 april in verband met 
Tweede Paasdag en op maandag 27 april in verband met Koningsdag.

VERVANGEN 2 BRUGGEN
WESTBEEMSTER 

Op dit moment worden de bruggen van de Veeteeltlaan en het Kerkplein langs 
de Jisperweg gesloopt en vervangen. De brug bij het Kerkplein wordt vervangen 
door een duiker en de brug bij de Veeteeltlaan wordt vervangen door een brug. 
Op beide locaties wordt de constructie verbreed, op verzoek van bewoners, 
bedrijven en stichtingen. Om de bereikbaarheid van zowel de woonstraten als 
de andere gebouwen te garanderen, is een omleidingsroute gemaakt vanaf het 
Kerkplein naar de Torenstraat. Deze omleiding zal gedurende de gehele uitvoe-
ringsperiode in stand blijven. Begin juni worden de werkzaamheden afgerond. 

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 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via www.purmerend.nl/afspraak.

BESTUUR
BIJZONDERE RAADSVERGADERING

OP DONDERDAG 16 APRIL
Tijdens deze bijzondere openbare raadsvergadering wordt mevrouw A.J.M. van 
Beek geïnstalleerd en beëdigd tot burgemeester van Beemster. De vergadering 
start om 19.30 uur en is ook rechtstreeks te volgen via www.beemster.net.
Aansluitend is er een receptie in de kantine van het gemeentehuis.
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OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten
12 maart 2015 Oostdijk 42  Oprichten dakopbouw   

op woning
19 maart 2015 Jisperweg 6 Oprichten bedrijfshal
19 maart 2015 Nekkerweg 63  Oprichten kantoorgebouw 
    (2e fase)
20 maart 2015 Zuiderweg 55  Oprichten woning ter ver-

vanging bestaande woning
24 maart 2015 Nachtegaalstraat 9  Uitbreiden woning aan  

voorzijde garage

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
18 maart 2015 Jisperweg 44  Aanleggen van een   

dam met duiker
19 maart 2015 Rijperweg 31  Realiseren B&B in garage/ 

schuur
24 maart 2015 Zuiderweg 40  Wijzigen voorgevel en   

uitbreiden woning, deels  
vervangen en veranderen 
bijgebouwen, realiseren   
bed and breakfast in het  
bijgebouw en  aanleggen 
zwemvijver

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar 
burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift onder-
tekenen. 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.

     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.



Klaverjassen Middelwijck

De uitslag van de klaverjasmiddag op 1 maart
1 Hr V/d Oord 5443
2 Mw. Wies  5370
3 Mw. V/d lee  5342
4 Mw. Koksvaart 5204
5 Mw. Gruyter  5089  

Klaverjassen Vrouwen van Nu

De uitslag van 23 maart
1 Mw. Konijn 5666
2 Mw. ruygh 5564
3 Mw. Doets 5373
4 Mw. V.’t Hof 5279
5 Mw. Hooyberg 5168
6 Mw. akkerman 5049
7 Mw. Bartels 4991
8 Mw. Van Dort 4927
9 Mw. Schregardus 4903
poedelprijs:  Mw. Oostwouder 3573

Klaverjassen VsV

De uitslag van het kaarten op 25 maart: 
1 Trudy de Koning 5598
2 Thea Konijn  5507
3 Bets de ridder  5388
4 Joke Out  5248
5 leny ruijter
Verrassingprijs: Corrie Meijer
Troostprijs: Corrie Conijn (3459).
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Fiets ‘m erin!
terug in de Beemster
Na de succesvolle editie van Fiets ‘m erin in 2012 kon 
een vervolg niet uitblijven. Op zondag 7 juni kan men 
opnieuw van het waterspektakel genieten.
  
Was het in 2012 in het kader van het vierhonderd jaar bestaan 
van de Beemster, nu in 2015 staat de samenwerking tussen de 
beide gemeentes Beemster en purmerend centraal. Het eve-
nement heeft dan ook als thema ‘Samen kom je verder’. De 
organisatie is in handen van Stichting Beemster Gemeenschap 
en Stichting purmerend Marktstad en zijn worden bijgestaan 
door de initiatiefnemers van 2012. 

De deelnemers moeten proberen over een balk van zo’n 25 
meter lang en slechts 30 centimeter breed zo snel mogelijk 
de overkant te halen. Ook kunnen ze voor de originaliteitprijs 
gaan. Het evenement vindt weer plaats bij de Beemsterbrug, 
de brug die Beemster en purmerend met elkaar verbindt. 

Waaghalzen die willen meedoen kunnen zich aanmelden via 
beemsterbrugwaterspektakel@gmail.com. 
Denk bij het verbouwen van je fiets wel aan de veiligheid en 
lees de voorwaarden in het regelment op de websites www.
stichtingbeemstergemeenschap.nl en www.marktstad.info. 

Open trainingsavond bij WBSV
WBSV houdt op woensdag 15 april een open trainingsavond voor de jeugd. Alle jongens en meisjes vanaf 5 
jaar zijn deze avond van harte welkom om via een training kennis te komen maken  met de voetbalsport en 
sfeer te proeven bij de Westbeemster vereniging.

WBSV is een kleine club, die de laatste jaren een sterke groei 
heeft doorgemaakt wat betreft het aantal jeugdleden. De 
jeugdafdeling bestaat uit ruim 120 leden waarbij het aantal 
meisjes en jongens bijna in balans is. Natuurlijk wordt er bij 
WBSV gespeeld om de punten, maar zaken als gezelligheid, 
sfeer en een bepaalde mate van ongedwongenheid staan 
hoog in het vaandel.
Geïnteresseerd? Kom dan 15 april naar het terrein achter 
de kerk aan de Jisperweg om een uurtje mee te trainen met 
leeftijdsgenoten van de club. Zorg voor sportieve kleding en 
voetbal- of sportschoenen.
De trainingstijden: meisjes/jongens  D-E-F-pupillen (5 t/m 
12 jaar): aanvang 18.00 uur; meisjes  D-C-B-a pupillen/ juni-
oren (11 t/m 18 jaar) en dames:  aanvang 19.00 uur. 
De D-E-F pupillen zullen met de verschillende trainers aan de 

slag gaan. Voor de meisjes  en dames vanaf  de D-pupillen 
wordt een voetbalclinic gegeven door Hein roselaar en Jack 
Mooij.
Deelnemers moeten zich uiterlijk een kwartier voor aanvang 
van de voor hen bestemde training aanmelden in de kantine. 
Hier zal een bestuurslid aanwezig zijn om ze op te vangen en 
ze te begeleiden naar het trainingsveld. Voor de ouders staat 
de koffie klaar. Ook liggen er formulieren met informatie over 
onze vereniging die kunnen worden meegenomen. Deze 
avond zal een aantal bestuursleden rondlopen die eventueel 
vragen kunnen beantwoorden.
Wie na de training nog steeds enthousiast is, mag dit seizoen nog 
vier keer meetrainen en daarna desgewenst lid worden. Voor 
meer informatie kan er gemaild worden naar Jacco Huitema: 
huite@ziggo.nl.

Voor de meisjes  en dames vanaf  de D-pupillen wordt een voetbalclinic gegeven.

Volleybalmeiden in het nieuw

Super trots op het nieuwe tenue, gesponsord door Treep installatiebedrijf en Bevok, zit de jeugd van de 
Beemster volleybalclub weer tiptop in de kleding. De prestaties worden steeds beter. Dit worden echt 
toppers, die veel plezier hebben in hun sport. Ook zin om te volleyballen? Neem gerust contact op. Bevok 
zoekt nog nieuwe leden, zowel jongens als meisjes ,dames en heren. Zie www.bevok.nl.



De volgende 
bedrijven wensen 

de nieuwe 
bewoners van 
de Keijzer veel 
woonplezier

Voordeel
tanken!
Bij de onbemande tankstations 
van AVIA Xpress tankt u snel, 
veilig én altijd voordelig! 

AVIA Xpress • Middenweg 131 • Middenbeemster • www.aviamarees.nl

Nostalgische huis- en tuinaccesoires,
theetuin en locatieverhuur

Rijperweg 118 Middenbeemster ) 06-30191054
www.dewittepoort.nl

Veel woonplezier gewenst
namens De Witte Poort;

voor al je gezellige bijeenkomsten,
workshops, partijtjes,
theetuin en brocante.

Vestigingen in Middenbeemster en Zuidoostbeemster

www.skbeemster.nl  ( 0299 )  68 37 33

Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Voor eigentijdse en vertrouwde opvang
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Onder wakend oog van de professional, 
gaat ‘de eerste’ de grond in. alle zegen komt van boven. 

Kinderopvang De Loeiende Koe
is een kleinschalige kinderopvang
voor kinderen van 0 -12 jaar.
Deze kinderopvang is gevestigd
op een draaiend melkveebedrijf.

Onze BSO is ook geopend
op de woensdag en vrijdag.

Agrarische

De Loeiende KoeDe Loeiende Koe

 Kinderopvang

Beleving
Gezellig
Gezin
Verrassend
Koffie
Gratis wifi

Welkom
Sfeer

  Kado
Pr et tig

Service
Collega's
Genieten

Verwenmoment
www.insenoutskleding.nl

     hippe kleding voor mannen, vrouwen en tieners

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

project De Keyser:
dorps wonen
Het nieuwbouwproject De Keyser is vernoemd naar de beroemde Utrechtse 
architect Hendrik de Keyser (1565 - 1621), ontwerper van de 'Kerk in de Midden'. 
De bouw in het vierde kwadrant vervolmaakt het karakter van het kruisdorp. 
Met in de kern de karakteristieke marktpleinen, de culinaire etablissementen 
en de culturele onderkomens. Met als wakend oog voor deze mix: de kerk. Een 
prachtig ensemble.

Niet voor niets is er grote belangstelling 
getoond voor de in fasen (oostelijk en wes-
telijk deel) te bouwen woningen. Traditie-
getrouw wordt er 'van buiten naar binnen' 
gebouwd. Te beginnen bij het westelijk deel 
met 240 woningen. Een mix van rijtjeswo-
ningen, twee- onder-één-kappers en vrij-
staande woningen. 
Met witte stickers getooid, zochten de kopers 
van de eerste fasewoningen elkaar op tijdens 
de 'afterparty' in het Heerenhuis. Veel jonge 
mensen van wie de ouders ook op de Buurt 
wonen. Een aantal had noodgedwongen hun 

heil aanvankelijk elders gezocht maar zag nu 
kans om terug te keren naar hun geboorte-
grond.  

Voor de realisatie van dit plan heeft de 
gemeente twee voormalige agrarische 
panden inclusief grond opgekocht. Burge-
meester Brinkman, het was zijn laatste eerste 
paal, memoreerde dat de ontwikkeling van 
dit plan in tegenstelling tot andere bouw-
locaties in de polder, vlekkeloos verlopen 
is. aannemer KBK kan nu aan de slag om de 
woonwens van velen te realiseren.

Woensdag 24 maart. Veel getuigen bij de laatste ‘eerste paal’ (25 meter!) geslagen door burgemeester Harry Brinkman.  
Veel toekomstige bewoners van de 42 woningen die elkaar voor de eerste keer ontmoeten in de wijk waar ze in de toe-
komst zullen gaan wonen. Het vierde kwadrant waar uiteindelijk zo’n tweehonderd woningen zullen komen. Het ver-
liep vlekkeloos. in het Heerenhuis zal Harry later op de middag uit de doeken doen dat een eerdere eerste paal in zijn 
purmerendse periode met zo’n vaart de bodem in ging, dat ze nog steeds op zoek zijn naar dit exemplaar.                (Geert)
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toneelstuk over liefde, vriendschap en tijd

Toneelvereniging Middenbeemster speelt ‘Nu even niet’ – ‘Nu even wel’ van Maria Goos. 
Deze dubbelvoorstelling gaat over liefde, vriendschap en het verstrijken van de tijd.

Activiteiten rondom Middelwijck

Donderdag 9 april: 
  9.30 uur: opening repair Café door wethouder aagje Zeeman. Wie heeft er nog spullen 

die kapot zijn? De vrijwilligers van het repair Café staan klaar om te kijken of ze nog kunnen 
worden gerepareerd. Meer weten? Bel 0299-748032.

Maandag 13 april: 
 11.00 uur: Filmochtend door Ton Friedrichs.
Woensdag 15 april: 
 19.30 uur: Vrouwen van Nu: Feestavond vanwege het 80-jarig bestaan (voor leden).
Donderdag 16 april: 
  17.00 uur: Oranje Buffet. Opgeven tot 6 april tussen 9.00 en 14.30 uur bij de receptie van de 

Mieuwijdt via tel. 088-5591100. Kosten: € 16,75 (exclusief consumpties).
Woensdag 22 april: 
 19.30 uur: Klaverjassen met de Vrouwen van Nu (voor leden, nieuwe leden zijn welkom).
Maandag 27 april:
 Koningsdag (geen filmochtend).

Kennismaking
met Lourdesschool
De Lourdesschool in Westbeemster 
houdt op donderdag 9 april een open 
avond. Tussen 17.00 en 18.30 uur is er 
volop gelegenheid om met de school 
kennis te maken, de sfeer te proeven 
en een praatje te maken met de 
leerkrachten.

Twee presentaties staat er op het programma: 
het circuit (het jaarlijkse handwerkproject, deze 
keer uitgaande van het thema ‘Verschil mag er 
zijn’) en werken met tablets. De lourdesschool 
(Jisperweg 52) is een kleine, gezellige en veilige 
school, gelegen achter een voormalig klooster 
en omgeven door weilanden. 

Betje Wolff toont topstukken
Museum Betje Wolff doet mee aan het Museumweekend, dat  plaatsvindt op 18, 
19 en 26 april. Als thema is gekozen voor ‘Ons echte goud’. 

Zoals elk museum zet ook Betje Wolff 
haar topstukken extra in het zonnetje. De 
maquette Vredenburg (1647) is er één van. 
Datzelfde geldt voor een overzichtswerk uit 
1740 van de maker pieter post, ‘les ouvrages 

d`architecture`. Elke bezoeker krijgt bij bin-
nenkomst een lijst met de 15 andere top-
stukken, achtergrondinformatie en de plaats 
waar ze te vinden zijn in het museum. De toe-
gangsprijs is gereduceerd en bedraagt € 1,00. 

Met kapotte spullen
naar het Repair Café
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het 
wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! 

Wonenplus in Middenbeemster en Buurthuis 
Zuidoostbeemster bieden op donderdag 9 
april het allereerste repair Café in de Beem-
ster. Waarna het maandelijks afwisselend in 
Middenbeemster en Zuidoostbeemster geor-
ganiseerd gaat worden.
in Wijksteunpunt Middelwijck, op het prinses 
Beatrixpark 54 te Middenbeemster, draait het 
op 9 april allemaal om repareren en gezelligheid. 
Tussen 9.30 uur en 11.30 uur staan vrijwillige 
vaklieden klaar. Zij helpen gratis bij alle moge-
lijke reparaties. Er wordt alleen gevraagd om 
een vrijwillige eigen bijdrage. Mensen die het 
repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kle-
ding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het 
niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het repair Café 
weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, willen de orga-
niserende organisaties bijdragen aan het ver-
kleinen van de afvalberg. Het repair Café is 
ook een leuke manier om mensen met elkaar 
in contact te brengen. Er is namelijk ook altijd 
de gelegenheid om een kop koffie te drinken. 
repareren bespaart bovendien geld en kost-
bare grondstoffen, en het draagt bij aan de 
beperking van de CO2-uitstoot. 
Het Buurthuis en Wonenplus willen na 9 april 
op regelmatige basis een repair Café in Beem-
ster organiseren. Dit wordt op de tweede don-
derdag in de even maanden in Middelwijck en 
de derde dinsdag in de oneven maanden in 
het Buurthuis in Zuidoostbeemster (met uit-
zondering van juli), georganiseerd. 

Voor meer informatie: 
WonenPlus, tel. 0299-748032.

BEEMStERNiEuWS? www.binnendijks.nu

Spiegeltje spiegeltje aan de wand... 
Tijdens de verkeersles op school hadden de leerlingen van groep 8 van de Blauwe 
Morgenster gesproken over de ‘dode hoek’. Maar wat is er nou mooier dan het 
geleerde in de praktijk brengen? 

als je vader chauffeur is bij Van ‘t Hek uit Zuid-
oostbeemster, is een afspraak zo geregeld. 
Met een enorme oplegger kwam Wim Dol 
langszij. De kinderen mochten om beurten 
de cabine in. Om voor even zelf chauffeur te 
zijn en te ervaren dat je inderdaad letterlijk en 
figuurlijk even ‘uit beeld’ bent. 

(Geert)

Zo’n oplegger is ook een prachtige hangplek.

‘Die Blechtrommel’ draait in Schuilkerk
In de Schuilkerk draait op dinsdag 21 april ‘Die Blechtrommel’, naar de 
gelijknamige roman van Günter Grass. De film won de Gouden Palm op het 
Filmfestival van Cannes en een Oscar voor beste buitenlandse film.

Oskar, de jongste zoon van een Kasjoebisch 
gezin, krijgt voor zijn derde verjaardag een 
blinkende nieuwe blikken trommel. Hij besluit 
dan om niet meer te groeien en niet te worden 
als een van de ellendige voorbeelden van 
de volwassenenwereld, die hij rondom zich 

ziet. Bij het afglijden van Duitsland naar het 
nazisme en de Tweede Wereldoorlog in de 
jaren 1930 en 1940, blijft de kleine Oskar wild 
op zijn trom slaan. 
aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur. 
Toegangsprijs: € 6,50 (incl. koffie en thee).

in ‘Nu even niet’ draait het om de mannen: 
Michiel, Har, arie en Joris. Vier vrienden komen 
al twintig jaar eens per maand samen in het-
zelfde restaurant eten, drinken, praten over 
niks. Even weg van hun vrouwen, die ze gek-
scherend dingesen noemen. Weg van het 
drukke leven. Terug naar het tijdloze geluk van 
hun studentenbestaan. Even maar. Want tijd-
loos bestaat niet. De tijd haalt hen in. Hoe ver 
reikt hun vriendschap? En in ‘Nu even wel’ zien 
we dezelfde tafel, hetzelfde restaurant. Drie 
vrouwen wachten. Drie vriendinnen. Twee 
zussen. praten over de mannen die ze hebben en 

de mannen die ze hadden. Wachten op de min-
nares van Michiel. Waarom eigenlijk? Wat willen 
ze weten? Wat betekent i.l.J.W.r.? De minnares 
komt. En het loopt helemaal niet zoals gepland. 
Speellijst: zaterdag 11 april om 20.00 uur, 
zondag 12 april om 14.00 uur, vrijdag 17 april om 
20.00 uur en zaterdag 18 april om 20.00 uur.
locatie: Doopsgezinde Vermaning (schuilkerk), 
Middenweg 86-87, Noordbeemster.
Kaartverkoop: Helen Köhne, tel. 0299-683008 
(tussen 18.00-20.00 uur) of online via reser-
veren@toneelmb.nl. prijs: € 10,00. Voor meer 
informatie zie website www.toneelmb.nl.

Geslaagde avond met Nadja Filtzer
Zangeres Nadja Filtzer heeft de leden van Vrouwen van Nu en Vrouwen Samen Verder 
een geslaagde avond bezorgd.

VvN-voorzitter Dieuw Metselaar mocht iets minder dan 100 dames welkom heetten. Zij kwamen 
voor het optreden van de all-round performer Nadja Filtzer.  Nadja zong liedjes van onder anderen 
Edith piaff en Judy Garland, maar ook veel eigen liedjes over de liefde en over haar ‘foute’ mannen. 
Nadja groeide op in de rijp en Middenbeemster en was voor veel dames dus geen onbekende. Zij 
werd begeleid door pianist leo Bouwmeester. Het was een theatralel en swingende avond met 
een persoonlijk verhaal en een licht feministisch tintje. VSV-bestuurslid Truus Glim bedankte de 
gasten voor deze mooie avond en sloot af met een gedicht over de Vrouwen van Nu. 



Binnendijks 13/14  |  4/5 april 2015 9 

Collecte voor Hartstichting
Jaarlijks gaan zo’n 80 collectanten in de Beemster op pad om geld op te halen voor de 
strijd tegen hart- en vaatziekten. In 2015 is de Hartweek van 5 tot en met 11 april. 
Om de Hartweek tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar extra collectanten. 
Collecteren kost vrijwilligers gemiddeld twee uur. Collectanten kunnen zich aanmelden bij 
peter Doets (pdoets1quicknet.nl, tel: 06-19512637) of via www.hartstichting.nl/wordcollectant 
of bel met 070 - 315 56 95.

Gericht aan alle Beemster ondernemers,

De algemene Ondernemers Vereniging Beemster Ondernemer (BO) organiseert in samenwerking 
met de gemeente Beemster op woensdag 8 april 2015, van 19.30 tot 21.30 uur, een bijeenkomst over 
het aanbestedingsbeleid van de gemeente Beemster voor zowel leden als niet-leden van de BO!!! 

locatie: in de raadszaal van het gemeentehuis te Middenbeemster
Doelgroep: alle ondernemers uit de gehele Beemster

De bijeenkomst heeft tot doel om de Beemster ondernemers te informeren over het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid (dus inkoop) en hen kennis te laten maken met de managers en ambtenaren die 
op enigerlei wijze bij aanbestedingen betrokken zijn en zitting hebben in het gemeentehuis van pur-
merend namens de Beemster om je bedrijf voor te stellen aan hen.

aanmelden en/of info: secretaris@beemster-ondernemer.nl

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. 

InzamelIng plastIc (1)

Beste mede-Beemsterlingen,

Tot mijn verbazing, maar vooral boosheid heb ik het bericht van de gemeente ontvangen dat het plastic 
niet meer huis-aan-huis opgehaald wordt. Beemster was altijd een gemeente die het zeer belang-
rijk vond om afval gescheiden in te zamelen. Gaan we een ‘samenwerking’ aan, dan worden prin-
cipes blijkbaar makkelijk overboord gezet. Het argument dat mensen in het dorp niet allemaal ruimte 
hebben om de gevulde zakken met plastic op te bergen kan ik begrijpen, maar dan de dichtbebouwde 
kernen en het buitengebied over één kam scheren, gaat mij te ver.
Toen het scheiden van plastic jaren geleden werd ingesteld, heeft het een tijd geduurd voordat 
bewoners met name in de buitengebieden over de streep kwamen. ik zag met veel genoegen dat 
steeds meer van diezelfde bewoners de moeite namen het plastic te scheiden. Nu denkt en ver-
wacht het college van Beemster dat die bewoners met plastic zakken naar de afvalbakken in het 
dorp rijden? purmerend wil blijkbaar die gescheiden inzameling niet, dus wij moeten volgen. Het 
plastic afval zal dus weer in de grijze container terecht komen. Ook wij (twee personen) zullen onze 
afvalcontainer in plaats van één keer per twee maannden vaker aan de weg moeten zetten. Jammer 
dat het al besloten was toen de brief in de bus viel.

Misschien was het een oplossing geweest als de afvalbakken in het dorp staan, dat de buitengebieden 
toch door een ophaalwagen bezocht wordt en daarna de bakken in het dorp geleegd worden.

De bewoners in de hele Beemster blij en goed bezig.
renee Baltus 

InzamelIng plastIc (2)

Beste Jolanda en Gret  en andere Beemsterlingen,

ik ga nu wel mijn plastic scheiden. ik breng altijd al de lege flessen , oude kranten , oude kleding en 
het groene afval naar de desbetreffende containers . Mijn plastic gooi ik gewoon weg , want dat 
vind ik te veel gaan stinken , en in de zomer trekt het te veel  ongedierte aan.
als de containers er staan, gaat het plastic net als de lege flessen en oud papier in de container. 
En misschien denken er meer mensen zo over. Zij brengen de lege flessen en oud papier toch ook 
al weg. Je kunt het plastic gewoon in de desbetreffende zakken blijven aanleveren. ik denk dat de 
mensen die het plastic al scheiden het zeker blijven doen .

tiny de lanGe

lezers schrIjven... Gratis spreekuur logopedie
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Purmerend biedt een gratis logopedisch 
spreekuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Dat kan nuttig zijn als ouders zich zorgen 
maken over het praten van hun kind. Maar ook 
als ze zich afvragen of hun kind wel voldoende 
begrijpt, moeite heeft met drinken uit een 
beker of eten van een lepel of als het veel kwijlt.
De logopedist van het Centrum voor Jeugd 

en Gezin purmerend kijkt of er iets aan de 
hand is en geeft tips hoe het kind kan worden 
geholpen. 

Een afspraak maken is mogelijk op werkdagen 
van 8.00 tot 12.30 uur via tel. 0299-714848.

Compliment voor
werk aan weegbrug

Tijdens de Jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster werd voor de 
13e keer de Complimentprijs uitgereikt. Tijdens de uitreiking werden de harde werkers 
die de restauratie van de weegbrug hebben uitgevoerd in het zonnetje gezet. 

Een deel van hen was onder valse voorwendselen naar de Keyser-in gelokt. in het verlengde 
daarvan ontving de heer Schoutsen de prijs uit handen van de voorzitter van het genoot-
schap. Hij heeft in een vroegtijdig stadium met de aankoop van het agrarisch monument  de 
restauratie mogelijk gemaakt. Het officiële gedeelte van de vergadering verliep zo vlot (onder 
andere afscheid na vijf jaar van de heer pieter Beemsterboer uit het hoofdbestuur), dat er na de 
pauze ruim de tijd was voor een zeer aantrekkelijke ‘voordracht’ (zang, muziek en uitleg) door 
mevrouw Maisa van der Kolk. Het thema was Europese snaarinstrumenten. Mevrouw van der 
Kolk had uit eigen collectie een groot aantal instrumenten meegenomen.

 (Geert)

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES
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NiET GEplaaTST. 

twee honden vechten om een been… 

aan de provinciale statenverkiezingen deden voor de VVD twee kandidaten mee uit de Beem-
ster, rona Uitentuis (op nummer 16) en Joop Köhne (nummer 38). rona kreeg 4323 stemmen, 
37(!) te weinig want de kiesdeler was 4360. Joop kreeg circa 1200 stemmen. Hij was ver verwij-
derd om de kiesdeler te halen. Hier is sprake van: twee honden vechten om een been, de derde 
loopt er mee heen. De derde kennen we niet, de bovengenoemden wel.

Jan uitentuis

 afsluItIng boeIende perIode

afgelopen woensdag 25 maart is mijn periode als Statenlid beëindigd. Na 4 jaar intensief met 
de provinciale politiek in aanraking te zijn geweest is hier door de laatste verkiezingen een 
einde aan gekomen.  
Met mijn achtergrond als agrariër, jager en dus kennis van het platteland, is mijn inzet steeds 
geweest om een evenwichtig beleid op het buitengebied van toepassing te laten zijn.
Het beleid van het College van Gedeputeerde Staten was er steeds op gericht dat economi-
sche ontwikkelingen gestimuleerd moesten worden. Mijn portefeuille onderdelen landbouw, 
jacht en natuur werden door de Gedeputeerde Bond voldoende ondersteund. Echter bij kritiek 
op bijvoorbeeld het Faunabeleid (jacht) zijn er diverse Statenleden gevoelig voor emotionele 
argumenten. Dit kwam ook voor bij de afweging tussen biologische en gangbare landbouw. 
Mijn voornaamste taak de afgelopen 4 jaar is geweest om de emotie te scheiden van de feiten.
andere Statenleden uitleggen hoe het in de praktijk werkt en tegenwicht bieden aan politiek niet 
verantwoorde initiatieven was mijn opdracht in deze afgelopen periode. Denk hierbij aan het voor-
stel om de jacht in stiltegebieden te verbieden. De overlast van ganzen heeft ook veel inzet gevraagd 
dat er echt wel iets moet gebeuren, in 25 jaar is de uitgekeerde wildschade vertienvoudigd! 
ik was wel beschikbaar voor een volgende periode, echter in de VVD voorselectie is  anders 
geoordeeld. Na 4 jaar inzet werd ik niet geschikt bevonden voor weer een verkiesbare plaats 
op de kandidatenlijst!
Mijn ambitie om het platteland te blijven vertegenwoordigen heeft geresulteerd in een per-
soonlijke campagne om met voorkeurstemmen weer herkozen te worden. Dit heeft uiteindelijk 
onvoldoende stemmen opgeleverd.
rest mij nog iedereen te bedanken voor de respons die het mij mogelijk heeft gemaakt om de 
plattelandsbelangen de laatste 4 jaar te kunnen vertegenwoordigen. Ook de kiezers die hun 
stem weer op mij uitbrachten bedankt!    

Joop köhne

lezers schrIjven...

De Beemster heeft zijn best gedaan
Woensdag 18 maart zijn we in de Beemster weer massaal wezen stemmen. In 
vergelijking met het landelijk gemiddelde hebben we ons best gedaan. Helaas 
geen Beemsterlingen in de Provinciale Staten. We horen dan altijd: 'De stemmen 
worden/zijn gesteld'. Maar hoe gaat dit dan eigenlijk?

Woensdagavond 21.00 uur in de Kerckhaen. De 
stemborden worden weggehaald en er komen 
mensen helpen om te tellen. iedereen kan tellen, 
ook als je niet in de raad zit of lid bent van een 
partij. De bussen worden leeggegooid op het bil-
jart en dit keer waren er twee bussen: een voor de 
provinciale Staten en een voor het Waterschap.
De stembiljetten worden uitgevouwen en op 
partij gelegd . De hele ruimte wordt gevuld. Dan 
wordt er geteld en geteld en nog eens geteld. 
Voor de provincie in het voorcafé en voor het 
waterschap in de serre. Er wordt gecontro-
leerd met het aantal stemmers (400) en dan 
wordt het doorgebeld naar de gemeente. Dan 
begint het echte werk: de voorkeursstemmen  

tellen per voorkeur en per partij. Er worden 
bosjes van 10 biljetten gemaakt en elke 10 
wordten gecontroleerd. Dus uiteindelijk gaat 
elke biljet zo'n zes keer door de controle en 
zijn vier mensen een paar uur bezig met tellen.                                                                                                                                          
Zit je ‘s avonds voor de televisie, wordt de uitslag 
per gemeente in één minuut genoemd - als hij dan 
al genoemd wordt. Toch even een kijkje achter de 
schermen.                     trees

De stembureaus werden door jong en oud bezocht.

Brandweer paraat 

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Korps Brandweer op 27 maart werd ter gele-
genheid van het afscheid van burgemeester Brinkman een groepsfoto gemaakt. 

Ook werden tal van getuigschriften en diploma’s 
uitgereikt en aandacht besteed aan een aantal 
‘personele’ veranderingen. Jaap Baars is de 
nieuwe voorzitter van de personeelsvereniging. 
Jacco postma heeft de functie van post-coördi-
nator overgenomen van Kees van Beusekom. 

Deze laatste is met ingang van dit jaar als team-
leider vakbekwaamheid  van start gegaan. in 
2014, het jaar van de regionalisering, waren 
er in totaal 94 uitrukkingen en telde het korps 
bijna negentig vrijwilligers op drie posten.

(Geert)

De Beemster weer een 
monumentaal object rijker

De weegbrug (1952) aan de Jisperweg/
hoek Volgerweg is in 2014 volledig 
gerestaureerd. De mensen die 
hier vrijwillig aan meegeholpen 
hebben, zijn in de jaarvergadering 
van het Historisch Genootschap 
in het zonnetje gezet en hebben 
de 'complimentenprijs’ hiervoor 
ontvangen (zie elders in dit blad).

De weegbrug kan sindsdien wegen tot maximaal 25 ton. Bij de opening stonden zo'n 100 
mensen op de brug en werd er drie ton gewogen. Nu werd de weegbrug weer ’geijkt’ - dat wil 
zeggen: van een ijkmerk voorzien (ijken = gewichten en maten keuren en merken) -  zodat de 
brug altijd het juiste gewicht aangeeft. Het gewicht, dat op de brug staat wordt op een weeg-
strook geprint. Er kan van alles worden gewogen: paarden, koeien, landbouwproducten, 
caravan of camper, de hele familie of vereniging. De brug is op afspraak te gebruiken. De 
Beemster is weer een monumentaal object rijker.

trees

Beemster pink pakt hoofdprijs
‘Over De Rijp Angela 16’, een 11 maanden oud pink van Simone van der Heide 
uit de Beemster, heeft een mooie prijs te pakken. Het dier won op woensdag 25 
maart tijdens de traditionele Paasveekeuring in Schagen de kampioenstitel bij 
het fokvee.

in de sterk bezette rubriek was het een span-
nende strijd. De jury kon het niet eens worden 
welk van de twee kopdieren op de eerste 
plaats mocht staan. Uiteindelijk besliste de 
arbiter op grond van haar jeugd, fijnheid en 
perfect beenwerk dat ‘Over De rijp angela 16’ 
de kampioenstitel kreeg. Daarna bewees het 
dier in de strijd om het algemeen Kampioen-
schap nogmaals haar klasse: alle juryleden 
gaven haar het maximale aantal punten. Ook 
Beemsterlant’s slachtplaats De rode Os deed 
goede zaken. Die behaalde drie eerste prijzen 
en een eervolle vermelding.

Fotobijschrift:

Simone en haar pink waren niet voor niets 
naar Schagen gekomen.

Simone en haar pink waren niet 
voor niets naar Schagen gekomen.

BEEMStERNiEuWS? www.binnendijks.nu

VVD blijft grootste in Noord-Holland
Net als vier jaar geleden behaalde de VVD bij 
de onlangs gehouden Statenverkiezingen de 
meeste zetels. De zetelverdeling per partij:

De installatie van de nieuwe Staten vond 
plaats op donderdag 26 maart.

VVD  11
D66 10
pvda  7
pVV 6
Sp  6
CDa 5

Groenlinks 4
partij voor de Dieren  3
50plus 1
ChristenUnie/SGp  1
Ouderenpartij NH  1



Ruim € 2.000,00 voor Amnesty

In de week van 1 tot en met 7 maart heeft de afdeling Beemster van Amnesty International een 
collecte georganiseerd. Die heeft € 2.041,87 opgebracht. Hiervoor waren 23 enthousiaste collectanten 
verantwoordelijk. Het comité dankt de inwoners van de Beemster voor hun gift.

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:

  De komende paasdagen van 12.00 tot 17.00 uur wordt voor 
de zeventiende keer de Kunstroute Beemster georgani-
seerd. Naast de open ateliers van tien professionele Beem-
ster kunstenaars zijn er elf interessante gastexposanten 
uitgenodigd die op verrassende locaties in de polder hun 
werk tentoonstellen. 

  aukje Greydanus aan ’s Heren tafel, 2013-2014 gemengde 
techniek op doek. De Veertigdagentijd is de periode voor pasen. 
Vanaf de Middeleeuwen werd in rooms-katholieke kerken tij-
dens deze veertigdagen- of vastentijd het zogenaamde vasten- 
of hongerdoek opgehangen ter bedekking van het altaar. Sinds 
enige jaren hangen tijdens deze periode ook in de Keyserkerk 
hongerdoeken. Tijdens eerste en tweede paasdag is de kerk ter 
bezichtiging geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

  Hebt u zich al aangemeld voor de herhalingsles aED en 
reanimatie op 14 april en 22 april? Het volgen van de herha-
lingsles is noodzakelijk om uw certificaat geldig te houden. 
Het Heerenhuis, rijperweg, Middenbeemster; 14 en 22 april 
van 19.00 tot 20.30 uur en 20.30 tot 22.00 uur.

  NOGMaalS: Buurthuis Z.O.B. is op zoek is naar een schoon-
maakhulp voor 4 uur in de week verdeeld over 2 dagen. Voor 
info graag bellen met petra Nederveen 0299-427661.

  Op woensdag- en vrijdagochtend, de eerste zondag van de 
maand en bij feestjes is er gezamenlijk koffiedrinken voor de 
bewoners van Zuiderhof. Wie wil ons team van vrijwilligers 
voor het koffieschenken helpen? U kunt zich opgeven bij 
mevrouw Joke Caous 06-13504630. Of kom eens langs op 
woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

  Gevonden: heel grote oorring (diameter 10 cm), zilver-
kleurig. af te halen bij drogisterij Jonker. 

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

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.

Luchtwasser aanwinst voor de Beemster
Aan de Middenweg is op 17 maart een nieuwe melkstal geopend bij de familie Louis en Bets Konijn. Een 
familiebedrijf, dat al vanaf het begin van vader op zoon ging en nu dus ook: zoon Niek zit al volop in het 
bedrijf en ook dochter Astrid helpt een handje mee.

De nieuwe stal met 60 melkkoeien heeft twee robots en het 
blijft wonderlijk om te zien hoe dit geregeld wordt. De com-
puterruimte neemt een belangrijke plaats in, in de stal en de 
koeien mogen van de computer rechtsaf door het hekje naar 
de robot of linksaf als ze al gemolken zijn.
Het is nu vijf weken geleden dat de robots geïnstalleerd zijn 
en vooral de jonge koeien zijn al helemaal gewend. Maar dit 
bedrijf is niet de eerste met robots in de Beemster en burge-
meester Harry Brinkman en Jaap Bond, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, kwamen daar niet voor.
Het ging om de opening van de stal met als bijzonderheid de 
luchtwasser: een groot zwart apparaat dat hoog aan de muur 
hangt en alle ammoniak uit de lucht van de stal haalt. Hier komt 
een stofje bij en zo wordt de ammoniak omgezet in een soort 
stikstof,  die dan weer in de weilanden geïnjecteerd wordt.
in 2015 is het verplicht om bij de bouw van een nieuwe stal 
minder ammoniak te produceren en deze luchtwasser levert een 
grote reductie van de ammoniakemissie. Nadat de heren het lint 
hadden doorgeknipt en de familie (en speciaal Bets) bedankt 
werd voor deze aanwinst voor de Beemster werd de stal bekeken. 
Voor iedereen is deze stal te bewonderen op 14 en 15 mei. trees

Burgemeester Brinkman en Jaap Bond 
hadden vooral belangstelling voor de luchtwasser.



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

DIRECT MAIL

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

Pannenkoeken, lunch & diner
Maandag gesloten

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

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 

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  


