
Veel animo 
voor ‘Fiets ‘m 
erin’ 
Enkele maanden geleden is 
aangekondigd dat het populaire 
evenement ‘Fiets ‘m erin’ wederom zou 
worden georganiseerd. In 2012 werd 
het evenement gehouden in het kader 
van het vierhonderdjarig bestaan van 
de Beemster polder.

Na de recente aankondiging heeft de organi-
satie vele positieve reacties ontvangen van 
oud-deelnemers en toeschouwers die in 2012 
een prachtige dag hebben beleefd op een 
zonovergoten zondagmiddag. Sjaak Velze-
boer, bij de organisatie belast met de inschrij-
vingen, laat weten dat oud-deelnemers graag 
weer mee willen doen. ’Deelnemers reageren 
heel positief omdat het in 2012 een prachtig 
evenement was. Ze doen graag weer mee.’

Inmiddels heeft de organisatie meer dan 40 
deelnemers vanuit Purmerend, Beemster 
en omliggende dorpen ontvangen en zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Diverse deel-
nemers zijn nog volop aan het bouwen en de 
organisatie verwacht een aantal voertuigen 
waarbij er minimaal vier personen op het 
voertuig zullen plaatsnemen. Volgens mede-
organisator Peter Heerschop zal het voor deze 
deelnemers niet eenvoudig zijn om de over-
kant te halen. ‘De balk is maar 30 cm breed 
en de baan is ten opzichte van 2012 nog iets 
langer geworden. Voor de toeschouwers gaat 
dit een mooi schouwspel worden.’  

Meedoen is nog steeds mogelijk. ‘Fiets ‘m 
erin’ vindt plaats op zondag 7 juni, wederom 
is aan de Zuiddijk bij de Beemsterbrug. Het 
waterspektakel wordt mogelijk gemaakt door 
de gemeentes Beemster en Purmerend en 
heeft als thema ‘Samen kom je verder’. Voor 
de deelnemer die dit thema het origineelst 
vorm weet te geven is een prijs beschikbaar. 
Daarnaast zijn er prijzen voor de drie snelste 
deelnemers en er is natuurlijk een pechprijs. 
De organisatie is in handen van de Stichting 
Beemster Gemeenschap en Stichting Purme-
rend Marktstad. 

Opgeven kan met een mailbericht aan 
beemsterbrugwaterspektakel@gmail.nl

Bruggen-
rommelmarkt
De Bruggenrommelmarkt van het 
Noorderpad in de Zuidoostbeemster 
begint een mooie traditie te 
worden. In 2013 èn in 2014 was deze  
rommelmarkt een overweldigend 
succes: een ware toestroom aan 
kopers en kijkers heeft de markt. 

Daarom organiseert de buurtvereniging 
ook op Hemelvaartsdag 2015 van 9.00 
tot 14.00 uur weer een Bruggenrommel-
markt. Alle leden van de buurtvereni-
ging De Knotwilgen zullen hun waar weer 
te koop aanbieden op hun eigen brug, 
oprijpad of in hun garage of schuur. 
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Binnendijks
mededelingen voor de Beemster 

Het duurt nog eVen, maar de Feesteditie is 
wel weer in aantocHt!

denkt u op tijd aan uw adVertentie oF misscHien 
HeeFt u wel redactioneel nieuws!

www.binnendijks.nu

wBsV-dames na 42 jaar kampioen

De WBSV dames zijn afgelopen zondag 
kampioen worden. Dit is de eerste keer 
in de 42 jaar dat de damesafdeling 
bestaat. De wedstrijd werd zondag om 
12.00 uur bij WBSV gespeeld tegen de 
dames van Berkhout. Vanzelfsprekend 
stond het veld vol met supporters, 
want iedereen wilde erbij zijn.

De dames van WBSV zijn voor het eerst kam-
pioen geworden en hopelijk niet voor het 

laatst. De damestak is opgericht door de 
meiden van de West onder wie Adri Glorie 
(de moeder van) als een start voor het ker-
misvoetbal. Omdat de lol er vanaf straalde 
besloten de meiden om een team te vormen.
Na afloop werd zondag afscheid genomen 
van Nelleke Glorie. Zij is het boegbeeld van de 
dames. Ook Tine en Jeroen als vlagger gaan 
we niet meer zien. een mooiere afsluiting is er 
niet. Ook wij zijn trots op jullie.

Trees
Nelleke Glorie. 

Het kampioenschap is een feit.

jaarvergadering dorpsraad
De Dorpsraad Zuidoostbeemster houdt op maandag 18 mei vanaf 20.00 uur zijn 
openbare vergadering in het MFC De Boomgaard. Binnenlopen kan vanaf 19.30 uur.

Bewoners van Zuidoostbeemster en belang-
stellenden worden van harte uitgenodigd.
Wijkwethouder mevrouw Zeeman zal even-
eens aanwezig zijn. De Dorpsraad wil met 
iedereen de enquête voor de Dorpsvisie 
verder opstellen. De wijkbewoners bepalen 

wat belangrijk is en op termijn belangrijk 
gevonden moet worden in Zuidoostbeemster. 
Onderwerpen zijn onder andere: Kind zijn in 
Zuidoostbeemster, Verkeersveiligheid in Zuid-
oostbeemster, Oud worden in Zuidoostbeem-
ster en Groen in Zuidoostbeemster.
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Hartelijk dank
Van Harry en Evalien Brinkman ontving de redactie bijgaand dankwoord:

‘Beste mensen, wat hebben we op 1 april een hele mooie dag mogen beleven bij het afscheid 
als burgemeester. De lunch met het personeel, de bijzondere raadsvergadering, de recepties, 
de vriendelijke woorden, het concert van de Fanfare en het naar huis brengen door de Brand-
weer, het was allemaal geweldig! Wij kijken terug op een mooie ambtsperiode in Beemster die 
fantastisch is afgesloten en willen iedereen hiervoor heel hartelijk danken.’ 

evalien en Harry Brinkman

www.Binnendijks.nu

 

OPGEVEN VÓÓR 7 JUNI 

jong en oud staan stil
bij oorlogsslachtoffers

De Dodenherdenking in Middenbeemster bracht ook dit jaar veel 
belangstellenden op de been. Diverse generaties – jong en oud - waren 
vertegenwoordigd. Bijzonder was het dat uitgerekend Ismay Prins, samen met 
Biko Walda, namens De Blauwe Morgenster een krans bij het monument aan de 
Rijperweg mocht leggen.

Ismay is een achterkleinkind van Jan Prins, die, net als zijn zoon Arie, op het monument staat ver-
meld. Zij woonden aan de Purmerenderweg in de Beemster en waren beiden lid van de verzets-
groep van Oosthuizen. Tevens waren er bij hen mensen ondergedoken. Ze zijn vlak voor het einde 
van de oorlog gefusilleerd (april 1945). In Middenbeemster zijn straten naar hen vernoemd.

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

Er zijn weer MUGGENSTEKKERS en 
  natuurlijk ook MIERENDOOSJES 

en MOTTENPAPIER
aVondVierdaagse graFt-de rijp
19 t/m 22 mei 5-10-15 km na-inschrijving op 18 mei van 19:30 tot 20:30 uur

in de voetbalkantine van sV de rijp. de kosten zijn €5,00 p.p.

start repair café
In Buurthuis Zuidoostbeemster (Middenpad 2) wordt op dinsdag 19 mei van 
9.30 uur tot 11.30 uur voor de eerste keer het Repair Café geopend.  Bezoekers 
kunnen hun huishoudelijke apparaten met mankementen meenemen voor 
reparatie, variërend van naaimachines, koffiezetapparaten en TV's. 
Maar ook een stoel waarvan de poot los zit, kunnen de vrijwilligers repareren.
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activiteiten rondom middelwijck 
Zondag 10 mei:   vanaf 14.00 uur opening van kapsalon Beatrixpark met koffie/thee  

en wat lekkers.
Maandag 11 mei:  11.00 uur Filmochtend door Ton Friedrichs. 
Dinsdag 12 mei:   vanaf 9.00 uur in de hal van Middelwijck verkoop van nacht- en   

ondermode door Donjacour.

Yvonne en Tim van der Mark 
zijn trots op het familiebedrijf.  

De formule mag simpel zijn, de uitvoering is 
dat niet. Het vergt extra inzet om constant 
een hoge kwaliteit te leveren. Maar dat niet 
alleen. Met hun bedrijfsfilosofie steken Arie-
Jan, Yvonne en Tim ook hun nek uit. 

Dat laatste deden ze zeker toen ze tien jaar 
geleden het roer omgooiden. Met hun klein-
schalige bedrijf wilden Arie-Jan en Yvonne zich 
onderscheiden door nadrukkelijk voor kwaliteit 
te gaan en niet voor kwantiteit. Het was nogal 
gedurfd, ze werden zelfs voor gek verklaard, 
maar hun motivatie stond recht overeind. 
Om hun plan te verwezenlijken zochten ze de 
samenwerking met slagers en akkerbouwers. 
Het moment was perfect gekozen. enerzijds 
wilden ook slagers zich onderscheiden, vooral 
ten opzichte van de supermarkten, anderzijds 
koos de consument bewuster voor een goed 
stuk vlees. Met de nieuwe lijn van Beemster-
lant’s Varken konden beide partijen op hun 
wenken worden bediend.

er is een wisselwerking ontstaan die het nog 
steeds goed doet. Akkerbouwers leveren graan 
aan de familie Van der Mark voor het varkens-
voer en krijgen er drijfmest en stromest voor 
terug, slagers betrekken vlees van het bedrijf 
en bewijzen daarmee de kritische consument 
een dienst. Yvonne: ‘We leveren aan circa 40 
slagers. Die kunnen een constante hoge kwali-
teit leveren. Ons varkensvlees heeft een stevige 
smaak en dat komt door het voer. De klanten 
waarderen dat en zijn vaak zo enthousiast dat 
ze bij ons een kijkje komen nemen. Dan willen 
ze weten waar dat vlees vandaan komt.’

De familie juicht deze visites van harte toe. 
Immers, zo kunnen ze laten zien hoe hun var-
kens erbij lopen en dat wordt vaak als een 
positieve verassing ervaren. ‘Mensen hebben 
vaak vooroordelen over varkens,’ aldus 
Yvonne. ‘Ze denken dat varkens zielig zijn. Dat 
hun staartje er treurig bij hangt. Dat ze geen 
ruimte hebben. Maar onbekend maakt onbe-
mind. Hier hebben varkens de ruimte en ze 
worden goed verzorgd. Dus daarom roep ik: 
kom eens kijken! We zijn elke dag open. ’

Beemsterlant’s Varken 
Hobrederweg 40a
Middenbeemster
tel. 0299-681615
info@beemsterlantsvarken.nl
www.beemsterlantsvarken.nl

marcel

Binnendijksebedrijven

‘ Hier hebben
varkens de ruimte’
Beemsterlant’s Varken levert al jarenlang varkensvlees van hoge kwaliteit. Het 
geheim? Heel simpel: de varkens die bij het bedrijf van de familie Van der Mark 
zijn gehuisvest worden prima verzorgd, hebben de ruimte en krijgen vooral 
uitstekend voer. ‘Als je goed voor dieren zorgt, zorgen ze goed voor jou,’ stelt Tim 
van der Mark. ‘Dan groeien ze en zorgen ze voor goed vlees.’

www.Binnendijks.nu

 

indrukwekkend
bezoek aan osnabrück
Maandag 4 mei 2015 was dit jaar een bijzondere dag voor een groot aantal kinderen 
van groep 7 en 8 van de Bloeiende Perelaar. Om 8 uur staat de bus van het Duits-
Nederlandse Legerkorps bij de school klaar om de groep met een aantal ouders naar 
Osnabrück te brengen. Via een korte tussenstop op de voormalige vliegbasis Twente 
waar wat fris en een plak cake klaar staan, gaat de reis verder richting Osnabrück 
waar in een echte Duitse Gaststätte de schnitzel met patat wachten.

Dan gaan we richting het eerste doel van de reis. 
er wordt en bezoek gebracht aan een voormalig 
Strafkamp van de Gestapo  ‘de Augustaschacht’ 
in de buurt van Osnabrück.

een voormalig industrieel pompgebouw is in 
de oorlog door de Duitsers omgebouwd tot 
strafkamp. Veel dwangarbeiders werden hier 
voor 8 weken naartoe gebracht om te worden 
gestraft als ze niet hard genoeg werkten of op 
andere manieren probeerden te ontkomen aan 
de arbeidsinzet. 
Ook veel Nederlanders hebben hier deze ver-
schrikking moeten meemaken en verschillende 
hebben het niet mogen overleven. De directeur 
van de Gedenkstattenverein geeft een heldere 
uitleg en de hele entourage maakt een behoor-
lijke indruk op de kinderen.

Na een bezoek aan het herdenkingsmonument 
vlakbij het gebouw gaat de groep verder naar 
het eigenlijke doel van de dag, de Dodenher-
denking op het Nederlandse ereveld in Osna-
brück. Op dit ereveld liggen 533 Nederlanders 
begraven die in de oorlogsjaren in de omgeving 

van Osnabrück tijdens arbeidsinzet, bombarde-
menten of verzetsvervolging zijn omgekomen. 
Als vader van twee jongens uit de groep 7 en 
8 en Reservist bij het Korps Nationale Reserve 
leg ik ruim twintig jaar samen met onze Duitse 
Reservistenkameraden, hier onder leiding van 
1GNC (Het Duits-Nederlandse Legerkorps) en 
met nog een aantal andere organisaties elk jaar 
een krans. Aangevuld met de groep kinderen 
van de Bloeiende Perelaar krijgt de plechtigheid 
dit jaar een bijzonder tintje.

Helemaal wanneer de kinderen bij een door 
hen zelf uitgekozen graf de meegebrachte 
tulpen mogen neerleggen. Ook deze met 
veel militair ceremonieel omgeven plechtig-
heid maakt een diepe indruk op de kinderen. 
Na nog een lekker glas fris met een flink stuk 
Duits appelgebak, aangeboden door het 
Duits-Nederlandse Legerkorps, kan de terug-
reis worden aanvaard en is het 23.00 uur wan-
neer de bus terug is bij school.

majoor der reserve

andré olde engBerink      

De aanwezigheid van de Beemster 
kinderen gaf de plechtigheid een bijzonder
tintje (foto Annika Valvekens).  

een voormalig industrieel pompgebouw
is in de oorlog door de Duitsers omgebouwd 
tot strafkamp (foto Annika Valvekens).
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tentoonstelling 
Beemster Bezet en Bevrijd
Op 1 mei 2015 vond in het Betje Wolff en het Agrarisch Museum Westerhem te 
Middenbeemster de opening plaats van de nieuwe jaartentoonstelling ‘Beemster 
Bezet en Bevrijd’. Na de openingstoespraak van respectievelijk oud-wethouder 
Jan Klaver en de voorzitters Aafje de Jong en Jan Jobsis, werd er een replica van 
de bevrijdingsboom versierd.

In beiden musea gaat de tentoonstelling over 
de Tweede Wereldoorlog.  De getoonde attri-
buten zijn via een oproep in Binnendijks door 
menig Beemsterling in bruikleen gegeven. 
De vele werkzame vrijwilligers van de musea 
hebben de nodige manuren gestoken in het 
vervaardigen van een toegankelijke en tot de 
verbeelding sprekende presentatie.

In museum Betje Wolf is te zien wat de 
gevolgen voor de burgers waren voor het 
dagelijks leven in de periode van de bezetting 
in de Beemster. In de keuken treft men bij-
voorbeeld een zogenaamde hooikist en voed-
selbonnen aan maar ontbreken de koperen 
pannen en ketels. In oorlogstijd werd men 
geacht deze bij de bezetter in te leveren voor 
de productie van onder meer wapens. 

Op de bovenste verdieping wordt getoond 
hoe vindingrijk men met de schaarste van 
allerhande artikelen omging. Parachutes 
werden bijvoorbeeld omgetoverd tot heuse 
japonnen. Van allerhande rest stoffen werd 
de zogenaamde bevrijdingsrok gefabriceerd. 
Verzetsstrijdser Mies Boissevain zocht na 
de bevrijding een symbool voor de vrouwe-
lijke kant van de wederopbouw. Het werd de 
Nationale Feestrok die iedere vrouw zelf kon 
maken. De rok werd samengesteld uit aller-

hande rest lapjes waarop men data die voor 
hen persoonlijk belangrijk waren, kon weer-
geven.

In agrarisch museum Westerhem komen 
de gevolgen voor het agrarische leven aan 
de orde. Daar waar de Beemster aanvan-
kelijk nog in staat was het nodige voedsel 
te kunnen produceren, werd de situatie 
aan het einde van de oorlog uiterst nijpend. 
Velen hongerige Nederlanders trokken naar 
de Beemster in de hoop om iets eetbaars te 
kunnen bemachtigen. Dit betekende veelal 
slechts een kwestie van de armoede ver-
delen. Dit werd onder meer veroorzaakt door 
het niet kunnen bemalen van de velden en 
het gedwongen leveren van voedsel aan de 
bezetter. In het Agrarisch museum is onder 
meer een schuilhut voor onderduikers te 
bezichtigen, kan men door middel van een 
fiets een lamp laten branden en de smaak van 
tulpenbollenpulp ervaren. 

Beiden tentoonstellingen zullen onder meer 
door de basisscholen van Beemster bezocht 
worden. Hiervoor is speciaal lesmateriaal ont-
wikkeld. Het doorvertellen van het verleden is 
belangrijk voor het heden en zeker ook onze 
toekomst.

joke

Museum Betje Wolff       Agrarisch Museum Westerhem
Adres: Middenweg 178 Middenbeemster     Adres: Middenweg 185 Middenbeemster
telefoon: 0299-681968                                  telefoon: 0299-684388     
Geopend:  Geopend: 
 dinsdag t/m zondag van 14:00 tot 17:00                  woensdag t/m vrijdag 11:00 tot 17:00 
                                        zaterdag/zondag 14:00 tot 17:00

In het Agrarisch museum is 
onder meer een schuilhut voor 
onderduikers te bezichtigen.

Bingomiddag Zonnebloem
De Zonnebloem verzorgt op 27 juni een bingomiddag. Alle ouderen en 
gehandicapten zijn welkom.  De balletjes rollen vanaf 14.00 uur in de zaal van 
Middelwijck. De eigen bijdrage is  € 5,00 en daar krijgen de deelnemers koffie/
thee, wat lekkers, een hapje en een drankje voor. En natuurlijk de bingokaarten. 
Er worden 2 rondes gespeeld.

Opgeven is mogelijk bij Bets de Ridder tel. 
0299-683203 ( tot 20 juni). Vervoer kan des-
gewenst worden geregeld.
De Nationale Zonnebloemloterij 2015  is van 
start gegaan. Vanaf mei tot begin september 
gaan lotenverkopers weer langs de deuren 
in de Beemster.  De loten kosten €  2.00. De 
hoofdprijs bedraagt  € 15.000,00.
De loterij is een belangrijke inkomstenbron 
voor de organisatie.  De opbrengst  is hard 
nodig voor de toenemende vraag naar huisbe-

zoek, aangepaste vakanties en evenementen. 
Ook in de Beemster is de belangstelling groot 
voor onder andere de ontspanningsmiddagen 
en het jaarlijkse uitje. Ook de huisbezoeken 
worden zeer gewaardeerd door de zieken en 
gehandicapten. 

Wie een lot koopt, helpt het landelijke zonne-
bloemwerk mogelijk te maken. Maar ook de 
lokale activiteiten. Van elk verkocht lot gaat 
€ 0,60 naar de eigen afdeling in de Beemster. 

rouwkoe leentje op uitvaartbeurs
De Stichting Voorlichting Nabestaanden (STIVONA) houdt op zondag 17 mei een 
informatieve beurs in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. Van 11.00 tot 16.00 uur 
staan de deuren voor belangstellenden open en de toegang is gratis.

Deze beurs laat zien hoe een uitvaart er in vroe-
gere jaren uitzag, maar ook veel hedendaagse 
zaken zijn er te vinden. Ook rouwkoe Leentje 
is aanwezig, die regelmatig wordt ingezet om 
een overledene naar de laatste rustplaats te 
brengen.
De uitvaartzorg heeft de laatste jaren niet 
stilgezeten. Veel is er veranderd en boven-
dien mag je er tegenwoordig vrij over praten. 
Theo Conijn, initiatiefnemer van deze beurs, is 
enthousiast over de diversiteit aan deelnemers 
op deze beurs. Mandenmakerij ‘De Mythe’ laat 
de bezoekers zien hoe zij een grafmand maken. 
Het bedrijf Digitale Nazorg geeft uitleg over 

hoe zij gegevens van de telefoon of computers 
van een overleden personen kunnen halen, 
ook als dit apparaat voorzien is van een wacht-
woord of code. Dit is wel zo gemakkelijk als 
hier bijvoorbeeld belangrijke adressen of dier-
bare foto’s op staan. Maar ook een uitvaart-
verzorger, een bloemist, een kistenleverancier, 
een steenhouwer of een hulpverlener bij rouw-
verwerking zijn aanwezig. Buiten staan diverse 
historische voertuigen die vroeger, maar soms 
ook nog tegenwoordig worden ingezet bij de 
uitvaart. 
Meer informatie over deze uitvaartbeurs is te 
vinden op www.stivona.nl.
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paspoort, id of rijbewijs kwijt? 
meld het bij de gemeente
Het is in Purmerend niet meer nodig om bij vermissing van een rijbewijs, 
paspoort of identiteitsbewijs aangifte te doen bij de politie. Het verlies moet wel 
zo snel mogelijk gemeld worden bij de afdeling Burgerzaken van het stadhuis. 
Daar kan ook direct een nieuw document aangevraagd worden. 

Het is vervelend genoeg om een rijbewijs, pas-
poort of identiteitskaart kwijt te raken. Om de 
zaken daarna zo gemakkelijk mogelijk te laten 
verlopen is het in Purmerend voortaan vol-
doende om de vermissing direct te melden bij 
Burgerzaken. Alleen als er vermoeden is van 
misbruik, wordt de politie ingeschakeld. 
Bij vermissing van een Nederlands reisdo-
cument in het buitenland moet wel aangifte 
worden gedaan bij de plaatselijke politie. 

Die aangifte is nodig om bij de Nederlandse 
ambassade of het consulaat een nieuw pas-
poort of tijdelijk reisdocument aan te vragen 
voor de terugreis. 
Bij verlies in het weekend en buiten de ope-
ningstijden van Burgerzaken moet de vermis-
sing wel bij de politie worden gemeld. Het is 
namelijk van belang dat het nummer van het 
vermiste document zo snel mogelijk in de poli-
tieregisters komt.

samen weten we meer
Informatieplatform en  
sociaal netwerk voor  
(ex)patiënten en naasten

•	 	Vind	betrouwbare		
medische	informatie		

•	 	Kom	in	contact	met		
(ex)patiënten	of	naasten

•	 	Stel	vragen,	praat	mee		
en	deel	ervaringen

•	 	Ontdek	organisaties	die		
je	verder	kunnen	helpen

Tien enthousiaste Beemster tuineigenaren stellen op zaterdag 13 en zondag 
14 juni van 10.00 tot 17.00 uur hun tuin open voor het publiek. Het Beemster 
Tuinenweekend  wordt altijd druk bezocht door belangstellenden uit heel Noord-
Holland, maar ook van daarbuiten. 

Bij iedere deelnemende tuin is een passe-
partout te koop voor € 2,50 per persoon en 
deze geeft beide dagen toegang tot alle tien 
adressen. De bezoekers krijgen tevens  een 
routebeschrijving en een korte beschrijving  
van de tuinen. Deze zijn zeer verschillend van 
grootte en alle hebben een eigen karakter: 
een vaste plantentuin, een bloemige border-
tuin, vijvertuin, oude fruitbomentuin enzo-
voort. er is voor iedereen wel iets om ideeën 
op te doen wat betreft bijvoorbeeld beplan-
ting, aanleg vijver, verzorging gazon of 
bestrating. In de sommige tuinen zijn koffie 
en thee te verkrijgen, vaak met iets lekkers 
tegen een kleine vergoeding.
De route is goed te doen met de fiets (± 20 
km). Zo krijg je een goede indruk van de 
mooie Beemsterpolder, die tot het Werelderf-
goed behoort.  Met de auto is al dat moois 
ook te bewonderen. De meeste tuinen zijn 
niet geschikt voor rolstoelen. Honden hebben 
geen toegang.

De deelnemende tuinen zijn:
Westbeemster (nabij Volgerweg):
1 Ria en Jaap Oostwouder, 
 Jisperweg 137   (1464 NL)  

Middenbeemster:    
2 Lida en Cor Roet,
 Nachtegaalstraat 14   (1462 VH)
3 Museum Betje Wolff,
 Middenweg 178   (1462 HL) 
4 Gré en Stan Vlaar, Volgerweg 39   (1462 HR) 

Zuidoostbeemster:
5 Ria en Dick Rijser, Nekkerweg 32   (1461 LC)  
6 Hennie  ebbing, Nekkerweg 78   (1461 LG)
7 elly en Herry Groot,  Zuiderpad 3 (1461 BN)  
8 Hilda en Jan van Kleij, 
 Noorderpad 6   (1461 BM)  
9 Mies en Chris Démoed,  
 Purmerenderweg  59 (1461 De)  
10  Anneke Schoones en Hans Nijland,  
 Purmerenderweg 52 (1461 DD)

Het tuinenweekend trekt altijd veel publiek.

Beemster tuinenweekenddagje bij de boer dag
trekt veel publiek

Zondag 3 mei was een beetje druilige dag, wat bijzonder goed uitkwam voor de 7 
boeren die die dag hun erf hadden opengesteld voor een ieder die wel eens wilde 
zien hoe een melkveehouderij in elkaar steekt. Alle 7 een totaal verschillend 
bedrijf maar voor alle 7 een topdag, want in de Beemster kwamen zowel bij boer 
Groot als bij boer Konijn meer dan 1.000 bezoekers.

Het koffieapparaat hield het niet bij en draaide op volle toeren, 8 liter limonadesiroop ging er 
door, bussen vol jodenkoeken en natuurlijk de nodige stukjes kaas, 25 pakken pannenkoeken-
meel en ga zo maar door. een topdag en het leek wel dat zelfs de koeien genoten

Trees

De belangstelling was groot. 

[advertentie]



HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2015 met besluitnummer 
1196480 besloten het volgende huisnummer vast te stellen:

  Zuiddijk 9 en 10 in Zuidoostbeemster - n.a.v. splitsing Zuiddijk 10

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. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

PUBLICATIE VASTGESTELD WIJZIGINGS-
PLAN ‘KOLKPAD 4 2014’

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’ hebben vastgesteld. 
Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 18 mei tot en 
met 29 juni 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.

Aanleiding voor het vaststellen van het wijzigingsplan is de sloop en herbouw 
van een woning op het perceel Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster. De beoogde 
woning zal gedeeltelijk op gronden met de tuinbestemming worden gesitueerd. 
Door middel van het wijzigingsplan zal de tuinbestemming op deze gronden 
gewijzigd worden in een woonbestemming. Dit maakt het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning mogelijk.

Gedurende de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden 
beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingesteld door 
de belanghebbende die omtrent het ontwerpwijzigingsplan tijdig zijn zienswijze 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken. 
Het beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Het wijzigingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. 
Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, kan tevens op grond van artikel 
8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde 
afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. 
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan 
pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als 
het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde van 56 dB hebben vastgesteld; dit ten 
behoeve van het realiseren van 1 woning aan het Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster 
(herbouw) welke is gelegen in de zone van de Zuiderweg en de Rijksweg A7. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 18 mei tot en 
met 29 juni 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.

Met ingang van maandag 18 mei 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behan-
deling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

BINNENDIJKS NUMMER 19/20, 16/17 MEI 2015

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
29 april 2015 Middenweg 191  Het vestigen van een hove-

niersbedrijf en het plaatsen 
van een kapschuur

29 april 2015 Bernardus Hollanderstraat Kap 2 essen (noodkap)
  t.o. nr. 2 en op de 
  begraafplaats Nicolaas 
  Cromhoutlaan 
29 april 2015 Jisperweg 114  Verplaatsen/vervangen  

van een brug

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 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
7 mei 2015 Middenpad 3  Het brandveilig gebruiken  

van een bouwwerk

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na bekend-
making van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt 
en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U 
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
6 mei 2015 Oostdijk 42  Vervangen en veranderen  

woning 
7 mei 2015 Jisperweg 6 Oprichten van een bedrijfshal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken.

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
28 april 2015 Zuiderpad 24  Realiseren dakopbouw   

achterzijde woning
28 april 2015 Burgemeester  Uitbreiden garage  
  Postmastraat 20 
28 april 2015 Westdijk 24  Uitbreiden agrarisch   

bedrijfsgebouw
7 mei 2015 Bernardus Hollanderstraat Kap 2 essen.  
  t.o. nr. 2 en op de  Noodprocedure.
  begraafplaats Nicolaas  Met herplantplicht.
  Cromhoutlaan 

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. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
12 mei 2015 Zuiderweg 15  Het vervangen en vergroten 

van een melkveestal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei 
tot en met 29 juni 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende deze 
termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en 
wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente 
Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, 
kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de 
gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. 

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.



HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 23 april 2015 met besluitnummer 
1196480 besloten het volgende huisnummer vast te stellen:

  Zuiddijk 9 en 10 in Zuidoostbeemster - n.a.v. splitsing Zuiddijk 10

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. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

PUBLICATIE VASTGESTELD WIJZIGINGS-
PLAN ‘KOLKPAD 4 2014’

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’ hebben vastgesteld. 
Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 18 mei tot en 
met 29 juni 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.

Aanleiding voor het vaststellen van het wijzigingsplan is de sloop en herbouw 
van een woning op het perceel Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster. De beoogde 
woning zal gedeeltelijk op gronden met de tuinbestemming worden gesitueerd. 
Door middel van het wijzigingsplan zal de tuinbestemming op deze gronden 
gewijzigd worden in een woonbestemming. Dit maakt het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning mogelijk.

Gedurende de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden 
beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingesteld door 
de belanghebbende die omtrent het ontwerpwijzigingsplan tijdig zijn zienswijze 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken. 
Het beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Het wijzigingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. 
Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, kan tevens op grond van artikel 
8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde 
afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. 
Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan 
pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als 
het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde van 56 dB hebben vastgesteld; dit ten 
behoeve van het realiseren van 1 woning aan het Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster 
(herbouw) welke is gelegen in de zone van de Zuiderweg en de Rijksweg A7. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 18 mei tot en 
met 29 juni 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.

Met ingang van maandag 18 mei 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behan-
deling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

BINNENDIJKS NUMMER 19/20, 16/17 MEI 2015

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
29 april 2015 Middenweg 191  Het vestigen van een hove-

niersbedrijf en het plaatsen 
van een kapschuur

29 april 2015 Bernardus Hollanderstraat Kap 2 essen (noodkap)
  t.o. nr. 2 en op de 
  begraafplaats Nicolaas 
  Cromhoutlaan 
29 april 2015 Jisperweg 114  Verplaatsen/vervangen  

van een brug

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 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
7 mei 2015 Middenpad 3  Het brandveilig gebruiken  

van een bouwwerk

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na bekend-
making van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt 
en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U 
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
6 mei 2015 Oostdijk 42  Vervangen en veranderen  

woning 
7 mei 2015 Jisperweg 6 Oprichten van een bedrijfshal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken.

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
28 april 2015 Zuiderpad 24  Realiseren dakopbouw   

achterzijde woning
28 april 2015 Burgemeester  Uitbreiden garage  
  Postmastraat 20 
28 april 2015 Westdijk 24  Uitbreiden agrarisch   

bedrijfsgebouw
7 mei 2015 Bernardus Hollanderstraat Kap 2 essen.  
  t.o. nr. 2 en op de  Noodprocedure.
  begraafplaats Nicolaas  Met herplantplicht.
  Cromhoutlaan 

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. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
12 mei 2015 Zuiderweg 15  Het vervangen en vergroten 

van een melkveestal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei 
tot en met 29 juni 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende deze 
termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en 
wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente 
Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, 
kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de 
gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. 

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.

ALGEMEEN
NIEUWE REGELS VOOR 

SOCIALE HUURWONINGEN
Wilt u in de toekomst een sociale huurwoning of heeft u die nu?
Woont u in Beemster en wilt u (in de toekomst) in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning? Schrijf u dan vóór 1 juli in bij WoningNet, zodat uw woonduur 
omgezet kan worden in inschrijfduur. Want hoe meer inschrijfduur u heeft, des 
te groter de kans op een sociale huurwoning. Woonduur speelt straks namelijk 
geen rol meer. Lees alle informatie op www.woningnetregioamsterdam.nl.

RIOOLSTORINGEN DOOR 
VERSTOPPINGEN

De afgelopen periode zijn in Beemster veel onnodige rioolproblemen ontstaan. 
Recentelijk nog in het gemaal Hogerlust in Middenbeemster.
Oorzaak hiervan is dat er allerlei materialen in het riool worden aangetroffen (luiers, 
frituurvet, verfresten etc). Deze stoffen veroorzaken storingen aan de rioolpompen 
waardoor overlast ontstaat voor bewoners omdat het afvalwater moeilijker wegloopt. 
Onderstaande materialen en stoffen horen niet via het riool afgevoerd te worden. 
Breng de chemische stoffen naar het KCA-depot bij de afvalstraat en doe de 
vaste- en/of vloeistoffen (eventueel in een verpakking) in de grijze container.
 
Vaste-, vloeistoffen: Chemische stoffen:
Frituur-/braadvet/jus Afgewerkte olie
Inlegkruisjes Bestrijdingsmiddelen
Kattenbakkorrels (ook milieuvriendelijke korrels) Medicijnen
Koffieprut Nagellak/remover
Maandverband Petroleum
Puin- en cementresten (naar afvalstraat) Terpentine 
Watten Verfrestanten
Wegwerpluiers (geldt ook voor milieuvriendelijke luiers) 
Wegwerp-/baby (hand)doekjes 

Als u over dit onderwerp nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met de Beheerder Openbare Ruimte, bereikbaar via het Klantcontact-
centrum via telefoonnummer (0299) 452 452.

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 onder andere de volgende  
onderwerpen:

  Een korte presentatie over de stand van zaken bij de uitvoering van  
het Wmo-loket.

  Het voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het  
oprichten (herbouw/verplaatsing) van een woning op het perceel Jisperweg 16 
in Noordbeemster.

  Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan   
De Keyser Rijperweg 112. 

Dit plan maakt de bouw van 2 woningen achter het perceel Rijperweg 112  
mogelijk en maakt deel uit van het  woningbouwplan De Keyser.  

  Het bespreken van de brief d.d. 8 april 2015 van wethouder Zeeman en  
de onderliggende stukken. 

Dit betreft de reactie van het college en het Intergemeentelijk Samenwerkings-
orgaan Waterland op de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening.

  Het bespreken van de jaarstukken van het werkvoorzieningsschap  
Zaanstreek-Waterland (Baanstede), de GGD Zaanstreek-Waterland  
en het Recreatieschap Twiske-Waterland.

  Het bespreken van de begrotingsstukken van het Recreatieschap  
Twiske-Waterland, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de  
Stadsregio Amsterdam.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 19 mei bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en 

  Het bespreken van de begrotingsstukken van het werkvoorzieningsschap 
Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Deze behandeling is een vervolg op de 
behandeling in raadscommissie van 28 april jl.

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 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 
13.30 tot 19.00 uur). 

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

 Kennisgeving 
Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 23 maart 2015 is een melding op grond van het Besluit algemene regels  
milieu mijnbouw ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de inrichting 
Middelie 300, gelegen aan de Havermeerweg te Noordbeemster in de gemeente 
Beemster, op het perceel kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie C,  
nummer 1118.

De voorgenomen activiteit omvat het uitvoeren van een boring voor het winnen van 
aardgas met behulp van een mobiele boorinstallatie.

Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met 
behulp van een mobiele testinstallatie met een tijdelijke fakkel. Een gedeelte van de 
werkzaamheden kan niet worden onderbroken en zal ook in de avond en nacht 
plaatsvinden. Fakkelactiviteiten en transporten zullen zo veel mogelijk geconcen-
treerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode.  

De werkzaamheden zullen naar verwachting medio mei 2015 van start gaan en naar 
verwachting medio juli 2015 zijn afgerond.

Deze kennisgeving vervangt de eerdere kennisgeving van 2 mei 2015; de rectificatie 
heeft betrekking op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.  
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels  
(tel. 070 - 379 83 55).

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

  Perenbomen uit Middenbeemster. Naast de 
Beemster kaas, - knoflook, - bier, - honing 
en nog meer producten (zie Beemster 
Lusthof) nu ook Beemster perenbomen te 
koop. www.toffe-peer.com.

  Buurthuis ZOB  is een Repair Café gestart. 
Dinsdag 19 mei van 9.30 tot 11.30                             
0229-427661 Petra Nederveen.

  Inloopspreekuur WonenPlus, voor vragen 
over Welzijn, Wonen, Zorg en WonenPlus: 
donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch 
bereikbaar via: 0299-748032 (bij inspreken 
van de  voicemail, reageren we z.s.m.) Rol-
stoel en Scootmobielpool: In de hal staan 
een rolstoel en scootmobiel. Deze kunt u 
lenen voor een dag en in overleg voor meer-
dere dagen. Neemt u hiervoor contact op 
met de gemeente, WonenPlus of Zorgcirkel. 
Wilt u een zaal huren voor een festiviteit? 
Neemt u dan contact op met de Zorgcirkel 
via 088-5591100

  Op de V.S.V. avond van 22 april  2015 kwam  
Monique Hagendoorn  van  Wonen Plus. Ze ver-
telde over ouderen  en hulpbehoevenden die 
ondersteunende dienstverlening kunnen krijgen 
en/of persoonlijke ondersteuning en begelei-
ding.  Het draait allemaal op vrijwilligers. 

  175-JARIG BeSTAAN CAFÉ DUIJN BOW-
LING SPIeRDIJK IN 2015: met zondag 24 en 
maandag  25 mei: Knapzak Wandeling met 
Picknick. Dinsdag 2 juni: start Zomercompe-
titie bowlen (ook voor niet-leden).  

  Vrijdag 5 juni: Workshop Zomerse Tuin-
tafeldecoratie. Gerard & Hélène  (0229-
561207, info@bowlingspierdijk.nl).                                                                                          

  Tafeltennis vereniging Beemster geeft de 
gelegenheid om eens te voelen hoe leuk 
de sport tafeltennis is en kan het camping 
niveau weer wat opgekrikt worden voor de 
komende zomer. Op donderdag 21 mei om 
20.00 uur wordt de kennismaking avond 
gehouden in het MFC de Boomgaard in ZO-
Beemster. Iedereen is welkom vanaf 10 jaar. 
Materiaal en sportiviteit is aanwezig kortom 
een mooi avondje uit!

  Chauffeur(s) gezocht! Bij WonenPlus is 
een aanvraag binnen gekomen van een 
mevrouw wier zoon tijdelijk in Amsterdam 
in een revalidatiekliniek ligt. Graag zou zij 
bij hem op bezoek gaan om hem tot steun te 
zijn, maar kan dit niet zelfstandig. Wie kan 
mevrouw hier bij helpen? Neem contact op 
met WonenPlus op telefoonnummer 0299 
820139. er wordt een kilometervergoeding 
gegeven voor het aantal kilometers.

  Op 21 mei is er een thema buffet in Middel-
wijck. 

  Wist U dat u op vrijdag en zaterdag heerlijk 
in onze grote natuurtuin kunt zitten met een 
kopje koffie of thee? Bij de pottenbakkerij 
op de Zuiderweg 62 

  29 mei van 10.30 tot 16.00 uur een markt 
met de naam ‘Met zorg gemaakt’ op het 
terrein van Breidablick. een markt met pro-
fessionele en amateurkunstenaars (met en 
zonder autisme /verstandelijke beperking)

  U kunt kluitjes insturen in 2015, dus mail naar 
redactie@binnendijks.nu, geef het af bij dro-
gisterij Anneke Jonker of stuur het naar de 
Postbus 61, 1462 ZH Middenbeemster.
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Beemster polder toernooi
Het Beemster Polder Toernooi wordt gespeeld van maandag 15 tot en met 
zondag 21 juni met eventueel een voorweekend op 13 en 14 juni. Het is een 
dubbeltoernooi (dames, heren en gemengd) voor 21-plussers in de categorie 5 en 
35-plussers die kunnen inschrijven in de speelsterktes 6, 7, 8 en 9.  Er kan worden 
gespeeld in de volgende categorieën: Damesdubbel  5, 6, 7, 8 en 9, Herendubbel  5, 
6, 7, 8 en 9 en Gemengd dubbel 5, 6, 7, 8 en 9.

er staat een goed gevulde prijzentafel klaar 
en de inwendige mens wordt verwend met 
lekkere hapjes en drankjes. Tijdens het ten-
nistoernooi wordt de week gebroken met een 
tombola en op vrijdagavond is er een feest-
avond. De finales vinden plaats op zondag 
21 juni. Na de laatste finale, rond 16.00 uur, 
worden de prijzen uitgereikt.
De wedstrijdleiding is in handen van Rosario 
Manshande, Hans van der Veen, Noor Pijn-

appels, Ruben Baltus en Annelies Buijs. Van 
KNLTB-zijde wordt het toernooi vakkundig 
begeleid door bondsgedelegeerde Irene Lof 
Mendoza. 

Inschrijven voor het toernooi is nog mogelijk 
tot en met vrijdag 29 mei. er kan ingeschreven 
worden via www.toernooi.nl of via de link 
op onze website www.ltcbeemstar.nl.

afscheid van de bibliotheek
Rie Koning en Ada van der Hart (beiden 72) sluiten deze maand een hoofdstuk 
af. Na 30 jaar nemen ze afscheid als vrijwilligers van de Bibliotheek Beemster. Ze 
kijken met een voldaan gevoel op deze lange periode terug.

Beiden waren er vanaf de eerste dag bij, op 1 
april 1985, toen de Beemster zijn eigen biblio-
theek kreeg. Voormalig wethouder Maggie 
Termeulen had zich daar  met een groepje 
betrokkenen sterk voor gemaakt. er kwam 
weliswaar eens per week een bibliobus langs, 
maar als je die miste, zat je mooi zonder lees-
voer. Daar moest verandering in komen. Rie 
Koning: ‘De bibliotheek werd gevestigd aan 
de Middenweg, in drie noodlokalen van de 
oude Mavo. Die ruimte moesten we delen met 
de huisarts en een fysiotherapeut. Koffie en 
thee zetten we in een werkkast. Later kwam 
er een keuken. Daar waren we heel blij mee.’
een bibliotheek kan niet draaien zonder 
vrijwilligers en de nieuwe vestiging mocht 
zich gelukkig prijzen met een ploeg van 35 
enthousiaste Beemsterlingen die zich graag 
wilden inzetten. Ook Rie en Ada hadden gere-
ageerd op de oproep die in de Binnendijks 
was geplaatst. Rie had wat tijd over, want 
haar kinderen gingen naar school, en ze hield 
bovendien van lezen. Ada was eveneens geïn-
teresseerd. Ze zat al dicht bij het vuur omdat 
haar man deel uitmaakte van het bibliotheek-
bestuur zat, maar ze zag er, als kersverse 
Beemsterlinge, ook een mooie gelegenheid in 
om mensen te leren kennen.

Het was hard werken voor de vrijwilligers. 
Beemsterlingen stelden boeken ter beschik-
king en zo werd het assortiment opgebouwd. 
De boeken moesten worden geplastifi-
ceerd en worden voorzien van plakkers. Dat 
moesten de vrijwilligers allemaal zelf doen. 
Ook werd er een kaartsysteem ingevoerd. 
Romans op alfabetische volgorde, non-fictie-
boeken op nummer.

De bibliotheek bleek in een behoefte te voor-
zien. en niet alleen omdat Beemsterlingen 
graag boeken lazen. Het werd ook een ideale 
locatie om bij te praten, sociale contacten 
op te doen. Rie: ‘Vaak stond er een groepje 
gezellig te praten. Dan riep ik: Dames, willen 
jullie nog boeken lenen? We gaan zo sluiten.’
De ploeg vrijwilligers was op zichzelf aange-

wezen. De mannen werden ingeschakeld als 
er een klusje moest worden gedaan. Het pand 
waarin de bieb was gehuisvest had wel zijn 
langste tijd al gehad. Als het waaide, vlogen 
de windvlagen door het gebouw en ’s zomers 
was het er, door het platte dak en de hoge 
ramen, moordend heet. Reden genoeg om 
naar een ander adres uit te zien.

Dat werd de huidige locatie. Speciaal voor 
de bibliotheek is aan de Tobias de Coenes-
traat een gebouw neergezet en dat is in 1995 
geopend. een flinke verbetering. Het compu-
tertijdperk was inmiddels begonnen en daar 
is de bieb in meegegaan. Naast het computer-
bestand werden voor de veiligheid evengoed 
de kaartenbakken gehandhaafd, maar op een 
zeker dag zijn die toch boven prullenbakken 
geleegd. Rie: ‘Dat was best eng.’

Ada: ‘Het was een hele omschakeling, die 
computer. Maar we zijn erin meegegroeid en 
af en toe kregen we een cursus als we op een 
nieuw systeem overgingen. Maar we hebben 
ook plakcursussen gehad. Boekruggen 
plakken, plastificeren, boeken repareren – 
dat hebben we allemaal moeten leren. In de 
loop der jaren is het gelukkig wel een stuk 
gemakkelijker geworden.’

er is in de loop der jaren meer veranderd. 
Het gebouw is gehalveerd en biedt nu ook 
plaats aan de Stichting Jeugd en Gezin. Ook 
maakt de vestiging in de Beemster sinds 2007 
deel uit van de Bibliotheek Waterland. Rie: 
‘De groep vrijwilligers is na de fusie kleiner 
geworden. Ik vond het nog steeds leuk om 
te doen, ook al ben ik 20 jaar geleden al naar 
Alkmaar verhuisd. Ik merk nu echter dat de 
dagen te lang worden. Gevoelsmatig is het 
punt gekomen om te stoppen. Maar ik zal het 
missen.’

Ada sluit zich daarbij aan: ‘Het is mooi geweest. 
Maar ik heb hier altijd met plezier gewerkt.’

marcel

Voor Rie (links) en Ada is het na 30 jaar mooi geweest.

Beemster buurvrouwen 
naar marokko
De kracht van een buurtvereniging bewijst zich door het volgende verhaal. 
Tijdens het 400-jarig bestaan van de Beemster is buurtvereniging Nooitgedacht 
heropgericht. Buren kwamen in contact met elkaar en gingen van alles samen 
doen en ondernemen.

Van links naar rechts op de foto, bij een traditioneel Marokkaans huis: Nelie 
Schermer, Gerda Zeeman, Roza Marie Langerijs, Monique Ligtvoet, Karin Vlaar, 
Jacqueline Bak, Mariet Hartog, Guus Stoelinga, Ineke Kocken en Monique Neelen.

Toen de buurtvereniging na het feestjaar 
opgeheven werd, vormde zich spontaan een 
dameswandelgroepje.  Op gegeven moment 
werd bekend dat de zus van een buurvrouw 
een hotel in Marokko drijft.  een land met 
een heel andere cultuur, waar de meeste 
vrouwen nog niet geweest waren. Het idee 
was geboren om daar samen eens op verken-
ning te gaan. en aldus geschiedde het en werd 
er naar Marrakech gevlogen.
Het verblijf was in Riad Daroulhoum, een fan-
tastische onderkomen midden in de stad. Na 
een dag Marrakech en een prachtige dag-
tocht door het Atlasgebergte is de groep aan-

gekomen in Chez Amaliya te Tafraoute.  In dit 
mooie hotel werd de rest van de week door-
gebracht. een heerlijke omgeving met een 
warm klimaat waar goed gewandeld kon 
worden. Iedere dag zwemmen bij het hotel, 
waar ’s avonds lekkere Marokkaanse maal-
tijden werden geserveerd. Verder werden de 
Hammam en de plaatselijke markt bezocht. In 
de Hammam waren alle vrouwen één in een 
onderbroekje. erna in de kleedkamer hulden 
de Marokkaanse vrouwen zich in hun ‘kleed’ 
om weer onherkenbaar de straat op te gaan. 
en zo was een super geslaagde week met 10 
buurvrouwen gauw om.
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sport
Binnendijks

sportnieuws?
mail naar

info@binnendijks.nu

afscheidsreceptie 
Henk clausen
Henk Clausen heeft afscheid genomen als voorzitter 
van de SV Beemster. Ter gelegenheid hiervan biedt 
het bestuur Henk een afscheidsreceptie aan op 
zaterdag 30 mei van 19.00 tot 22.00 uur op het 
complex van de SV Beemster. 

Oud-leden, sponsors of mensen die op een andere manier con-
tact hebben gehad met Henk en afscheid willen nemen zijn van 
harte welkom.  Wel graag een bericht sturen aan secretaris@
svbeemster.nl.

seniorenbiljart
is gewaarschuwd

Seniorenbiljart speelde op donderdag 
23 april zijn thuiswedstrijd tegen BV 
Vooruit (Marijke) uit Purmerend. De 

uitwedstrijd in oktober 2014 werd ruim gewonnen 
en dus begon Seniorenbiljart gerust aan deze match.

Naarmate de tijd vorderde verschenen er steeds meer nullen 
(wedstrijdpunten) op de lijst, totdat uiteindelijk de stand op 
8 voor en 12 tegen stond. Precies het tegenovergestelde van 
oktober. Zo zie je maar weer dat je zelfs bij biljartspelletjes niet 
achterover kunt leunen in de trant van ‘dat varkentje zullen we 
wel eventjes wassen’. 

Bij Seniorenbiljart had Stapersma in zijn eerste partij 0 punten en 
gemiddeld 0,800 maar in zijn tweede herstelde hij dat en scoorde 
2 punten, een gemiddelde van 2,00 en de hoogste serie van 9. 
Ook wonnen Blees, Döderlein de Win en Vlaanderen hun partijtje.

Bij Vooruit had Kok het beste gemiddelde (1,67) en samen met 
Rebel de hoogste serie (9). Beiden wonnen hun partij en dat 
deden ook Kooijman, Leegwater, Nukoop en De Vries. Het ont-
haal met drankje en hapje was weer uitstekend verzorgd en 
werd weer flink bijgepraat. De uitwedstrijd in september staat 
al weer in de planning en Seniorenbiljart is gewaarschuwd.

Deze keer verloren de Beemster biljarters
van Vooruit. Op de foto Ger Onsia.

De ME1 van SV Beemster is zaterdag 
overtuigend kampioen geworden. Coach 

Iwan is uitermate trots op zijn meidengroep. 

In deze laatste wedstrijd moest er van Volendam 
Me1 met minimaal 7 doelpunten verschil worden 
gewonnen om medekoploper Volendam Me3 op 

doelsaldo te verslaan. Met een 4-1 voorsprong 
gingen de meiden de rust in. Uiteindelijk stond er na 

afloop een 9-1 uitslag op het scorebord en werden 
ze kampioen. Zin om bij SV Beemster te komen voet-

ballen? Meld je aan via meisjesvoetbal@svbeemster.
nl en Iwan of Gert neemt dan snel contact met je op. 

ellemijn, Amy, Kim, Lotte, Lonneke, Matenneh, Isis, Chelsea, Jennifer, Anique, Luca en 
Diede (ontbreekt op de foto) zijn in de laatste wedstrijd terecht kampioen geworden.

sV Beemster 
me1 kampioen

Beemster erfgoed marathon
dient verschillende doelen
Na het grote wereldwatergebeuren vorig jaar kwam zondag 10 mei vanaf 10.30 uur de herkansing voor de 
Beemster Erfgoed Marathon. Voor de tweede keer een grandioze organisatie.  De voorbereidingen kosten 
een jaar, want nu is de datum  22 mei 2016 al bekend. 

Met het dubbele aantal deelnemers en heel veel terugblikken 
naar de regen van vorig jaar bleek dat alle deelnemers voor 
de herhaling kwamen en ook de vrijwilligers dit evenement in 
de zon wilden meemaken. een dag met een zonnetje voor een 
ieder: de organisatie, de deelnemers, de vrijwilligers en de 
goede doelen en natuurlijk ook voor de overige Beemsterlingen.
80 vrijwilligers, 700 deelnemers, uit heel Nederland, ook uit 
België en Duitsland, de jongste is 18 en de oudste  74 jaar. De 
verhouding mannen en vrouwen is 50/50%. 
Om 12 uur was iedereen gestart en liep de Beemster vol met 
fietsers en lopers, want het parcours werden gelopen en 
gefietst. Twee mensen: één op de fiets en één loper, die elkaar 
afwisselen in hun eigen tempo.

Muziek, koeien en traktaties langs het parcours en ook voor 
muzikaal entertainment werd gezorgd, door diverse bandjes 
of koren, waaronder popkoor Remix. Aan de Zuiddijk moe-
digde een drumband de lopers aan, aan de Nekkerweg werden 
deelnemers getrakteerd op een pannenkoek en een DJ.
De gele buurtbus reed de hele dag heen en weer van de 
parkeerplaats (voetbalterrein ZOB) en het ford Kwadijk 
(benoorden Purmerend) en mede doordat de hele dag de zon 
scheen is de marathon grandioos verlopen.                    
                                        
een deel van de opbrengsten van deze marathon zal worden 
gedoneerd aan stichting Breidablick te Middenbeemster. De 
stichting zal de donatie gebruiken voor het maken van een 
kruiden-droogkast. Hospice Beemster ontvangt een donatie 
voor de aanschaf van een tuinset voor haar bewoners. Ook 
worden oude hardloopschoenen verzameld. 

De schoenen worden gedoneerd aan de stichting Samen 
Succes die zich inzet voor Keniaanse hardlopers. er was aan 
de deelnemers gevraagd om plastic flesjes te bewaren en bij 
de finish in te leveren. Hiermee helpt de Beemster erfgoed 
Marathon het project ‘Plastic Madonna’ van de stichting  
Klean. In 2016  worden in Rio de Janeiro de Olympische Spelen 
gehouden, Stichting Klean  zamelt PeT-flesjes in om zo in 2016 
een plastic Madonna te maken, en daarmee aandacht te ves-
tigen op zwerfafval en de gevolgen daarvan.

Met een groot applaus voor organisatie, deelnemers en vrij-
willigers was het nog lang plezierig onrustig  op het terrein van 
het Ford. Dit keer lekker in de zon. In de volgende Binnendijks 
kunt u lezen wat de opbrengst geweest is.

Trees 

Het organisatiecomité had de touwtjes strak in handen.

Bewoners van Breidablick staan bij de 
finish klaar om pakketjes uit te delen.
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rustenhoven In 2009 was in het 
Agrarisch Museum Westerhem een tentoonstelling 
over 25 straatnamen in de Beemster die hun naam ontleende aan een 
boerderij(stolp)naam. De komende weken wordt steeds één STRAAT&STOLP 
in deze rubriek belicht. De gegevens zijn deels afkomstig uit de beeldbank 
van de vereniging “Vrienden van de Stolp” en uit de archieven van het 
Historisch Genootschap Beemster.

In de Middenbeemster zijn vele straten waar de naam ontleend is aan een Beemster 
stolpboerderijnaam. De komende weken zal in de Binnendijks een artikelenreeks 
verschijnen die 25 stolp- en straatnamen beschrijven in de rubriek STRAAT&STOLP!

Bouwjaar :  1768 (waarschijnlijke bouwperiode: 1751 – 1775)
Adres : Volgerweg 25
Woonkern : Middenbeemster
Huidig gebruik : Agrarische bedrijf (Akkerbouw)
Dakbedekking : Pannendak
Bijzonderheden :  Alleen de statige 18e eeuwse buitenplaats is nog aanwezig. In 2001 werd 

de achter de buitenplaats staande enkele stolp gesloopt. In oorsprong 
heette het buitenplaats Jupiter. Authentiek zijn de middendeur en het 
bovenlicht, evenals de rococo versieringen in de vestibule. Op schoor-
stenen staan modellen van zeilschepen. De boogbrug en het hek zijn 18e 
eeuws en in 1950 geheel gerestaureerd. De ronde vijver is de enig over-
gebleven waterpartij in de Beemster die een buitenplaats siert. Vroeger 
kende de Beemster vele van deze waterpartijen bij buitenplaatsen.

Naamgeving : onbekend

Door het slopen van de stolp ver-
dwenen ook de hoge bomen rond 
het melkhok. In deze bomen huisde 
een reigerskolonie. De reigersko-
lonie heeft toen zijn heil gezocht 
in de bomen van de boerderij De 
Lepelaar. Toen de bomen bij de 
Lepelaar afstierven verplaatste de 
kolonie zich opnieuw, nu naar De 
eenhoorn. Over de reigerskolonie is 
veel “gedoe” geweest. Schadever-
goedingen en genoegdoeningen 
werden tussen de eigenaren van de 

boerderijen geregeld. Om de kolonie in stand te houden werden ook allerlei subsidies verstrekt.

straat & stolp

Hoe komt een straat aan zijn naam? Beemster steun voor nepal 
Rob Kölber uit de Westbeemster steunt diverse projecten in Nepal. In het najaar 
van 1993 werd door Sponsortrek Nepal een begin gemaakt met een medisch 
projekt in de fraaie maar afgelegen Ganesh Himal.

Kölber: ‘Wij verzorgen nu voor circa 10.000 
Gurungs (etnische groep) medische hulp en 
de Healthposts te Laprak, Uhia, Gumda en 
Keronja worden nu van medicijnen voorzien.  
Dit was in 1996. Inmiddels is er een tweede 
Healthpost in Gumda gebouwd, er is een hostel 
voor blinde kinderen te Dhulikhel gerealiseerd, 
diverse andere projecten zijn gesponsord en 
wij hebben een gebouw voor gehandicapte 
vrouwen en kinderen gebouwd.’  

Naar aanleiding van de vreselijke 
aardbeving in dit zwaar getroffen land, 
schreef hij een mail. 
`Beste Nepalvrienden, Namaste,
De aardbeving heeft ongekende vormen 
aangenomen, de hulp heeft zich in eerste 
instantie beperkt tot Kathmandu en enkele 
grote makkelijk bereikbare plaatsen. Pas na 
een week waren er wat hulptroepen in de 
afgelegen dorpen in de Ganesh Himal. 
Wij hebben 2 mensen, Mingmar en Thiren, naar 
Keraunja gezonden om poolshoogte te gaan 
nemen. Voor een kleine organisatie als Sponsor-
trek Nepal is een dergelijke hulpaktie niet moge-

lijk; te riskant. De opluchting was dus groot toen 
de professionele hulp op gang kwam. 
   
Ke Garne? Wat te doen? 
Het zou mooi zijn als Save the Children US, die 
het gebied goed kent het gebied van nood-
hulp gaat voorzien. Helemaal een goed idee 
zou zijn om op korte termijn artsen-team als 
vrijwilliger naar het gebied te sturen en zo 
daadwerkelijk iets te doen. Het moet dan wel 
duidelijk zijn hoe de stand van zaken in het 
gebied is. 

Bent u toevallig bijvoorbeeld gepensioneerd 
arts en tijd en zin om als vrijwilliger hulp te 
verlenen, laat het dan weten! Wellicht kunnen 
wij iets op de been zetten op korte termijn!
Wat zouden wij willen realiseren voor onze 
projecten?

  Nieuwbouw Healthpost Keraunja, kosten  
€ 10.000-12000;

  Herstel DRC gebouw, aardbevingsbe-
stendig maken  € 6.000. Wij zijn al gestart!

  Watervoorziening Keraunja € 3.000/5.000,00;
  Noodhulp Keraunja, medisch kamp; wat 
mogelijk is. Op dit moment staat de teller 
van inzameling op € 12.000,00. Zodra onze 
Sherpa's terug zijn met nieuws uit Keraunja 
laat ik het weten!’

Donaties kunnen naar rekening IBAN: 
NL81ABNA0861147545 (door belastingdienst 
erkend voor aftrek giften). 
Zie ook www.sponsortrek.nl.
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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.

kerkdiensten

16 en 17 mei

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 9.30 uur  Doopdienst mmv. Femke Leek solozang / Kerk MB.

Zo. 11.00 uur   Dienst met gasten vd.Prinsenstichting  

mmv. Femke Leek solozang

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur Samenzang / J. Duin

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za. 12.00 uur jongerenviering / voorganger pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / voorganger pastor Louis Weel /  

Pauluskoor

23 en 24 mei

doopsgezinde gemeente

Zo. 09.45 uur Pinksteren zr. C. Laros

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur  Pinksteren mmv. Kickers olv. Lorenzo Papolo

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Pinksteren Gemengdkoor / M. Kaaijk

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za. 12.00 uur  jongerenviering / voorganger pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / voorganger / pastor Jan Duin /        

Pauluskoor

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

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



Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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

BROCHURES

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

 

adVerteren?
www.Binnendijks.nu

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

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


