
Burgemeester in gesprek 
met Beemsterlingen
Burgemeester Joyce van Beek gaat met Binnendijks een samenwerkingsver-
band aan. Onder de noemer ‘In gesprek met de burgemeester’ maakt ze maan-
delijks een praatje met een Beemsterling(e) en een weerslag daarvan is in de 
Binnendijks te lezen. Het gesprek gaat niet over koetjes en kalfjes, maar over een onder-
werp dat actueel is of dat bij de gesprekspartner van de burgemeester leeft. De eerste bijdrage 
is te lezen in ons kermisnummer, dat in het weekend van 11/12 juli verschijnt.

De ReDactie

Inschrijven voor autocross, 
beachvolleybal en zeskamp
De inschrijfavond voor de autocross op 2 augustus  is vrijdag 3 juli vanaf 19.30 uur 
in De Kloek. Ook voor het beachvolleybal kan men zich inschrijven. Dat is mogelijk 
vanaf woensdag 1 juli 18.00 uur per mail: beachvolleybal-beemster@live.nl. 
Teams die willen deelnemen aan de zeskamp kunnen dat laten weten via zeskamp-beemster@
live.nl. Daarbij graag teamnaam en telefoonnummer vermelden. De bevestiging gaat gepaard 
met extra uitleg over de spellen.

Volgende Binnendijks is de ‘FEEST’editie!
Denkt u aan uw advertentie?

Mail dit naar info@binnendijks.nl

www.binnendijks.nu
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

voor een
helder beleid
www.d66beemster.nl

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: FEESTEDITIE 11/12 juli 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 3 juli voor 17.00 uur!

Buitenspeeldag leuk
voor jong en oud
Op woensdag 10 juni was het Buitenspeeldag. Via Jantje Beton en Nickelodeon 
hebben meer dan 600 gemeenten, scholen, bedrijven, buurtverenigingen en 
ouders daaraan meegedaan. 

Buitenspelen is een must voor ieder kind. 
Alhoewel er erg veel groen is in de Beemster 
is het niet overal toegestaan om te spelen en 
dat terwijl buitenspelen kinderen vrolijk en 
blij maakt. En nog belangrijker: buitenspelen 
prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale 
vaardigheden, gezondheid en motoriek. 
Daarom was het in de natuurspeeltuin Leeg-
hwater tussen Aurora en Belthoeve een 
drukte van belang op deze Buitenspeeldag. 
De sectie Welzijn van de Beemster gemeen-
schap was er met veel spelletjes. Er was een 

waterestafette, de kinderen konden sjoelen 
en de speeltuin heeft bijzondere speeltoe-
stellen, zoals het waterfort met een bedien-
bare watervijzel, een uitkijkheuvel/glijbaan, 
slingertouwen, ondiepe poeltjes, bosjes en de 
kronkelende paadjes. niet alleen de kinderen 
hadden plezier, ook de moeders, vaders en 
opa’s en oma’s zaten te genieten in gelukkig 
het zonnetje.
Hopelijk gaat dit nu elke woensdag zo en weet 
elk kind in de Beemster dit plekje te vinden.

tRees

Ook de Beemster deed mee aan de Buitenspeeldag.

Deelnemers Beemster 
Amusetour geamuseerd

Samen genieten van heerlijk eten en drinken in een mooie omgeving, kwalitatief 
uitstekende etablissementen en een aangename sfeer vormden de prima 
ingrediënten voor een zeer geslaagde eerste Beemster Amusetour 2015.

Door aankoop van een ticket werden de deel-
nemers in van authentieke bussen naar diverse 
restaurants vervoerd. De deelnemende res-
taurants Het Heerenhuis, Stoer in de Beemster, 
Brasserie Alles met Liefde, Eterij ‘t Middenpunt, 
Fort Resort Beemster en Paviljoen de jonk-
heeren hadden een prima op elkaar aansluitend 
programma te bieden. De redactie van Binnen-

dijks nam poolshoogte bij de jonkheeren alwaar 
chefkok Harry de jong zijn gasten trakteerde op 
een sandwich van Beemster Paerelbrood met 
messekleefkaas en een heerlijke witte Premier 
Chablis. Aan de positieve reacties van velen kan 
worden afgeleid dat de Beemster Amusetour 
voor herhaling vatbaar blijkt te zijn. 

Joke

De deelnemers kijken terug op een geslaagde eerste tour.



gevraagd
erwten plukkers

scholieren vanaf 13 jaar.
telefoon 0299 68 41 60.  Bellen na 18.15 uur

GEEF JE OP OF SCHRIJF JE IN
VOOR DE KERMIS AKTIVITEITEN 2015 

VAN CAFE DE OUDE MUNT
 
ZA 25 juli  organiseren we kermisborrel van 16.00 tot 21.00  

prijs € 30,- all in. U wordt voorzien van hapjes en  
drinken en optreden Dario en Dries.

 
ZO 26 juli  Playbackshow voor jong en oud, je kunt je aanmelden  

tot de kermis daarvoor je naam en je telefoonnummer
 en je act. Vanaf 17.00 beginnen we met de jongste
 tot 12/13 jaar “win je eigen kermisgeld”.
 Om 20.00 start de talentenjacht Voice of Beemster.
 
MA 27 juli 14.00 palingbiljarten in het café. Deelname €5,-
 
DI  28 juli  Steenwerpen INSCHRIJVING ALLEEN OP 30 JUNI  

aanvang 18.00/19.00. 
 
WO 29 juli 14.00 DARTEN, deelname € 5,-
 
DO 30 juli 16.00 KATKNUPPELEN, deelname  € 5,-
 
VR 31 juli 17.00 tot 18.00, Beemster Business borrel 
 een gezellige borrel voor bedrijven in en om de  
 Beemster aan geboden door café de oude munt. 
 
ZA 01 aug  14.00 BUIKSCHUIVEN  
 

KOM EN DOE GEzEllIG MEE!
 CAFEDEOUDEMUNT@GMAIL.COM

TEL 0299-683212 / MOB 06-20934458
Drogisterij Jonker
Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME  Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25

Denkt u om de 
vakantiespulletjes?

 Kennisgeving 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting Middelie 300  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 22 december 2014 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen 
een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting 
Middelie 300, gelegen aan de Havermeerweg te Noordbeemster, in de gemeen
te Beemster, op het perceel kadastraal ingedeeld gemeente Beemster, sectie C, 
nummer 1118.

De vergunningaanvraag betreft de actualisatie van de vigerende omgevings
vergunning en de plaatsing van een methanolinjectieeenheid, twee aardgas
productieeenheden, een nieuwe waterbak en aanpassing van milieugoten.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 
dinsdag 30 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van  
de gemeente Beemster te Middenbeemster. Wij adviseren u voor de inzage  
van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente  
(tel. 0299  452 452). 

Tot en met maandag 10 augustus 2015 kan eenieder zienswijzen over het 
ontwerp besluit schriftelijk kenbaar maken aan:  
   
Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energiemarkt
T.a.v. dhr. K. van den Hoff 
Postbus 20401
2500 EK  Den Haag

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff  
(tel. 070  379 76 02) van het Ministerie van Economische Zaken. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp
besluit en men belanghebbende is.

Te Huur
cenTr.De rijp, 

kam/keuk. vrije opg.
per Dir.

Tel 06 285 39 456,
na 6 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 !
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Harmonie laat van zich horen

HEEFT u BEEMSTERnIEuwS oF wIlT u EEnS ADVERTEREn? www.binnendijks.nu

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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  

Beemster op de kaart
Henkjan van Meer, secretaris Stichting Beemster Werelderfgoed, heeft op zondag 
14 juni de herdruk van 'Op de kaart gezet' overhandigd aan burgemeester Van Beek. 
Tegelijkertijd werd het nieuwe logo van het Bezoekerscentrum gepresenteerd. 

Tijdens het Werelderfgoedweekeinde waren 
deelnemers aan de ARRiVA werelderf-
goed bustoer onder andere op bezoek in de 
Beemster. Bij het Bezoekerscentrum werd 
de groep persoonlijk door de burgemeester 
en de secretaris welkom geheten. Mevrouw 
Van Beek maakte, nadat zij het boekje in 
ontvangst had genomen, van de gelegen-
heid gebruik om de toehoorders te wijzen op 

de bijzondere waarden van Werelderfgoed 
De Beemster. ‘Op de kaart gezet’ is een pro-
ject geweest in het kader van het 400-jarig 
bestaan van droogmakerij en Werelderfgoed 
De Beemster in 2012. Met financiële bijdragen 
van de Beemster Compagnie en KBK Bouw is 
dit project toen gerealiseerd. 
Het boekje is voor € 2,50 verkrijgbaar bij het 
Bezoekerscentrum Beemster.

De overhandiging in beeld.

De prachtigste muziek van Pierluigi 
da Palestrina, een kleine mis van J. 
Haydn en het ‘Ubi Caritas’ en ‘Notre 
Pere’ van Maurice Duruflé zijn enkele 
muziekstukken die Zangvereniging 
Harmonie instudeert voor haar 
jaarlijkse concert. Dit jaar doet ze dat 
samen met jeugdkoor Classic Frogs uit 
Purmerend.

Belangstelling om hier bij te zijn of zin om te 
zingen? Kom dan een keer vrijblijvend luisteren 
of meezingen op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de foyer van de Keyserin.
Dinsdag 30 juni is de laatste repetitie van 
dit seizoen. Die wordt traditiegetrouw afge-
sloten met een gezellige borrel. Het koor start 
weer op 18 augustus.
Kijk voor meer informatie op website 
www.zangverenigingharmonie.nl.

Kerkdienst rond
thema ‘op de vlucht’
In de Keyserker vindt op zondag 
28 juni de laatste in een serie van 
vier diensten plaats rond het thema 
‘Op de vlucht’. Centraal staat het 
Bijbelboekje Ruth met het verhaal van 
de gelijknamige vluchtelinge. 

Dat verhaal krijgt deze zondag extra kleur 
door het verhaal van een 16-jarig meisje, 
gevlucht uit Syrië. Tijdens de dienst zal zij haar 
verhaal vertellen. Muzikale omlijsting is er 
onder andere van de nicolaascantorij Edam 
en van Marian jaspers Fayer, dwarsfluit.
De dienst begint om 10.00 uur. Meer infor-
matie staat op www.beemsterkerk.nl.

Boeiende bijeenkomst 
Dorpsraad Middenbeemster
De flyer en onderwerpen deden wonderen. Maar liefst zestig bewoners waren 
naar de Keyser getogen om met elkaar en onder leiding van Klaas Jan Bos 
te discussiëren over de verkeersveiligheid in de Middenbeemster. Uiteraard 
leverden de traditionele punten als handhaving snelheid en zwaar verkeer de 
nodige discussie op.

De meeste aandacht ging echter uit naar de 
optie om in de gemeentetuin een volgens de 
flyer ‘nieuw busstation’ en volgens de wet-
houder ‘een centrale halteplaats’ te cre-
eren. Deels ingegeven door de veranderende 
voorwaarden van de busondernemingen, 
deels door het college dat de marktpleinen 
als beschermd dorpsgezicht weer een rus-
tiger aanzien wil geven. Dit onderwerp zal de 
komende tijd spraakmakend blijven. 
Een tweede hot item blijft de ingewikkelde en 
onveilige verkeerssituatie bij Deen. Vooral op 
de marktdag vrijdag. De suggestie om de super-
markt te verplaatsen, als een van de opties,  
vond zeer weinig steun bij de aanwezigen. 

Het verplaatsen van de markt naar de andere 
zijde van de Rijperweg vond veel meer weerklank. 
Ten slotte leverde het rondje ‘(dreigende) 
leegstaande gebouwen’ ook interessante 
reacties op. Appartementen in het gemeen-
tehuis. Sloop van het voormalige postkantoor 
(1200 vierkante meter) voor parkeerruimte. 
Een warm pleidooi voor behoud van de biblio-
theekfunctie. Te veel om alles op te noemen.
De vele suggesties werden allemaal vrien-
delijk ontvangen door de beide wethouders 
Butter en Hefting onder de toezegging ‘deze 
mee te nemen in de te voeren discussie’.  Zo 
gaan die dingen.

GeeRt

De opkomst was groot.

Zingen maakt blij

Op een maandagmiddag in de Beemster was er even goud van en voor oud. 
Het dameskoor Middelwijck zong voor de bewoners en met de bewoners. Zingen maakt blij en dat was te zien.



NOTA UITVOERINGSREGELS 
HANDHAVING HORECA EN ALCOHOL-

VERSTREKKERS BEEMSTER 2014
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 12 juni 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, 
voor een ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein 
van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter 
inzage is gelegd:

  Het besluit van de burgemeester van 3 december 2014, inhoudende  
vaststelling van de Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcohol- 
verstrekkers Beemster 2014.

Het besluit is in werking getreden op 10 juni 2015. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeente-
blad (Gemeenteblad 50286) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD OP 30 JUNI 2015
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende  
onderwerpen:

  Kennismaken met de jeugdraad en behandelen advies van de kinderraad.
  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de herbouw 

van een woning op het perceel Hobrederweg 38 in Middenbeemster.
  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de vestiging 

van een hoveniersbedrijf en realisatie van een kapschuur op het perceel 
Middenweg 191 in Middenbeemster.

  Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Middenweg 
22a 2014”.

  Bespreken van de brief van 12 mei 2015 van het college met nadere informatie 
over de ontmoetingsplek voor de oudere jongeren in Middenbeemster. Deze 
ontmoetingsplaats betreft het vooralsnog opnieuw in gebruik nemen van het 
BeeJee gebouw aan de Bernardus Hollanderstraat.

  Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe financiële verordening.
  Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen. 
  Voorstel het vaststellen van de visie op beschut werk en het voorstel om 

hiervoor de Re-integratieverordening participatiewet Zaanstreek-Waterland 
2015 te wijzigen.

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.

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 uur tot 12.00 uur en 
maandag van 13.30 uur 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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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
23 juni 2015 Middenpad 17 Het oprichten van een woning

Beroepsmogelijkheid:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni tot en 
met 10 augustus 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 de 
terinzagetermijn kunnen belanghebbenden 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 elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

VERLEENDE VERGUNNING 
OF ONTHEFFING A.P.V. EN 

BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
3 juni 2015 Insulindeweg 10a  Akkoord melding incidentele 

festiviteiten op 21 juni 2015
11 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden, campagne Reuring.

11 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden, campagne   
Purmerend onder stoom.

17 juni 2015 Gehele Beemster   Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden, campagne Stichting 
Breedband Beemster. 

18 juni 2015 Oostdijk W1 Ontheffing parkeerverbod
18 juni 2015 Middenweg 174  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan de  
openbare weg, container.

22 juni 2015 Zuiderweg 180  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, o.a bouwkeet.

22 juni 2015 Gehele Beemster   Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden campagne Purmaryn 
UITdagen + jubileum. 

Beroepsmogelijkheid:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis 
van Purmerend. U kunt hiervoor aan afspraak maken met de medewerker afdeling 
A.P.V. en Bijzondere wetten van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
via (0299) 452 452. Gedurende de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden 
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 elek-
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

ONTVANGEN AANVRAGEN
VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V.

EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
02 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden, campagne Reuring.

15 juni 2015 Middenweg 174  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, container.

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. 

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
4 juni 2015 Jisperweg 108  Aanleggen van een paar-

denbak
8 juni 2015 achter Noodkap van een eik
  H.M. van Randwijklaan 17
8 juni 2015 nabij Kap van 2 elzen
  Johannes Ruijterstraat 1
8 juni 2015 Nekkerweg 63  Het oprichten van een   

kantoorgebouw (2e fase)
14 juni 2015 Burgemeester Plaatsen dakkapel op 
  Postmastraat 37  voordakvlak woning

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
10 juni 2015 Torenstraat 7  Realiseren dakopbouw   

op woning
10 juni 2015 Purmerenderweg 126 Vervangen en verbreden brug
15 juni 2015 achter  Kap van een eik.
  H.M. van Randwijklaan 17 Noodprocedure.
16 juni 2015 tegenover Jisperweg 22  Oprichten dam met duiker  

en kappen boom
17 juni 2015 Jisperweg 114  Vervangen, verplaatsen en  

veranderen brug

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
3 april 2014 Zuiddijk 20 A MV15-020 Activiteitenbesluit milieubeheer
20 maart 2015 Volgerweg 58 MV15-021 Activiteitenbesluit milieubeheer

     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.
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SpoRT
Binnendijks

Het steenwerpen is een vast onderdeel van  de 
Beemster Feestweek. Het evenement vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 28 juli en zoals gewoonlijk op de 
marktpleinen van Middenbeemster.

De ploegen gooien van 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur,  Het 
inschrijven gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar: 

 Er kunnen niet meer dan 125 ploegen inschrijven.
 Een ploeg bestaat uit acht personen plus een schrijver.
  Het inschrijfformulier, wat u op deze bladzijde van de Bin-
nendijks vindt, kan alleen volledig ingevuld ingeleverd 
worden ( wordt gecontroleerd)  op dinsdag 30 juni a.s 
tussen 19.00 uur en 19.45 uur in Café De Oude Munt.

  Blijkt dat er meer dan 125 inschrijfformulieren zijn ingele-
verd, dan volgt er om 20.00 uur een loting. ( Er worden 125 
inschrijfformulieren getrokken en vijf voor de reservelijst.)

  Er mag door een bedrijf, vereniging, vriendengroep enzo-
voort niet meer dan twee ploegen worden opgegeven.

  Per ploeg één inschrijfformulier inleveren. 
  Blijkt dat er tijdens of na de loting door een ploeg meer dan 
één inschrijfformulier is ingeleverd, dan wordt deze ploeg 
van deelname aan het steenwerpen uitgesloten.

  nadat een ploeg ingeloot is moet een afgevaardigde het 
inschrijfgeld van € 20,00 betalen.

  De inschrijving is na betaling van het inschrijfgeld definitief. 
Zorg dus dat er een afgevaardigde van je ploeg tijdens de 
trekking aanwezig is.

INSCHRIJFFORMULIER STEENWERPEN BEEMSTER KERMIS 2015

Ploegnaam:

Contactpersoon: Tel:

Persoon 1 Persoon 5

Persoon 2 Persoon 6

Persoon 3 Persoon 7

Persoon 4 Persoon 8

Schrijver:

inleveren op dinsdag 30 juni  a.s tussen 19.00 uur en 19.45 uur in Café de Oude Munt.

Inschrijven voor steenwerpen
op Beemster Feestweek

Het stratenvolleybaltoernooi op Vaderdag is 
ondertussen een traditie geworden. Het werd 
zondag voor de dertigste keer gehouden. Op 
Vaderdag en na het festival in Beets. Dit jaar ook nog 
na de kortste nacht en op de langste dag. 

Acht dames teams en 20 herenteams kwamen om 10.00 uur 
naar het ijsbaanterrein met een miezerig regentje om eens even 
te laten zien wie er nu het meeste plezier had met volleyballen. 
Tegen de middag kwam de zon letterlijk en figuurlijk en zelfs de 
meegebrachte zonnebrandolie moest gebruikt worden. Dit jaar 
één team van wat oudere jongeren en geen jeugd. Wel waren 
alle teams aan elkaar gewaagd, want zij bestonden ook meren-
deels uit jongere jongeren. Het was heel spannend want je kon 
met een punt verschil winnen of verliezen.
Ook dit jaar werd het stratenvolleybal op het groene gras door 
BEVOK georganiseerd met behulp van veel vrijwilligers die zelf 
gelukkig de zonnebrandolie hadden meegebracht.
Henk Duijn was de centrale aanspreekman en tevens de speaker. 
Dit werd ook spannend want de namen van de teams worden 
steeds origineler. Voor Henk zorgde de ‘Kroeg Roet’  nog wel 
voor spraakverwarring want er was ‘Kroeg Roet’ 1, 2, 3 en strij-
ders. Ook  ‘nog geen 18?’, ‘Een bal is rond’, ‘De nozems en de 

belofte’ zijn namen van de teams die nog wel eens voor verwar-
ring kunnen zorgen. Alles is goed afgelopen en met een zonnetje 
werden de finales gespeeld en de prijzen uitgereikt: Topklasse: 
1.noBeVo (noord Beemster Volleybal), 2. Alstroemeria Kwekerij  
Knol: Ereklasse: 1. Kroeg Roet 4, 2. Handen Hoog;  Superklasse: 
1. Roet 1, 2. Kroegtijgers 2;  Dames: 1. Kroeg Roet, 2. Een bal is 
rond. in de volgende Binnendijks de foto’s van de winnaars.
Volgend jaar hopen we dat er dubbel zoveel teams wederom 
op Vaderdag weer meedoen en we zijn nu al benieuwd naar de 
namen van de teams.

tRees

Vaderdag volleybaldag

Gelukkig kwam het zonnetje nog door. 
Dat zorgde voor een aangename temperatuur.

Strijd om 
de Skelter-
trekkertrekcup

Op zondag 21 juni, om 13.30 uur op het Kerkplein te 
Westbeemster is het gebeurd. Een groep van acht 
Beemsterlingen heeft een sleepwagen in elkaar gezet 
en zo klonk het startschot voor een heuse Skelter-
trekkertrekcompetitie. Trapskelters wel te verstaan. 

Vijftien deelnemers in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar 
gingen de strijd aan bij deze jTTB (oftewel: jeugd Trekker Trek 
Beemster). Dit onder auspiciën van het Volksspelencomité.

De uitslagen van deze eerste wedstrijd bij de: 
4- tot 6-jarigen:  6- tot 8-jarigen
1 Ruben van Dijk 1 Bas Vlaar
2 Huub jonk 2 Tessa Oudshoorn
3 Tamar Bakker 3 Siem Bakker
8- tot 10-jarigen  11- en 12-jarigen
1 Bram Oudshoorn 1 Clemens Oudshoorn
2 Willem van Haagen 2 Daniëlle van Baar
  3 Rickk Kramer.

Er komt voor de Westbeemster kermis nog een wedstrijd in 
noord- en eventeel in Middenbeemster en dan volgt tijdens 
de kermis de Grand Finale in de West. Voor eventuele vragen 
of informatie kan men contact opnemen met Hans Berger, tel.  
06-36197252 of mailen naar hans_berger@live.nl.

tRees

De deelnemers.

VAKANTIE 
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VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om 

kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 
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Supermarkt trekt aandacht
In De Boomgaard in Zuidoostbeemster vond op maandagavond 8 juni  een 
bewonersinformatieavond plaats over de dorpsontwikkeling in Zuidoostbeemster. 
De Beemster Compagnie wilde graag feedback van de bewoners over een tweetal 
thema’s: Voorzieningen & Supermarkt en Verkeer & Stedebouw.

BEEMSTERnIEuwS? www.binnendijks.nu

Beemster tuinen te kijk
Tien enthousiaste tuineigenaren uit Westbeemster, Middenbeemster en 
Zuidoostbeemster stelden op zaterdag 13 en zondag 14 juni hun tuin open voor 
het publiek. Ook deze keer trok het jaarlijks terugkerende evenement veel 
bezoekers uit zowel Noord-Holland als ver daarbuiten. Dat geldt zeker voor de 
tuin van debutanten Ria en Dick Rijser.

Twaalf jaar geleden betrokken zij hun huis 
aan de nekkerweg. De omliggende grond 
was groot maar was het predicaat ‘tuin’ nog 
niet waardig. na het inschakelen van een 
tuinarchitect en vooral de inspanning van de 
heer des huizes is dat inmiddels zeker wel het 
geval. Met name de prachtige vijverpartij is 
een lust voor het oog en een prachtig plekje 
waar men  gerust trots op mag zijn.
naast het bezichtigen van de tuin kon de 
bezoeker genieten van een expositie van de 
door Ria vervaardigde schilderijen in zowel 
olieverf, acryl, aquarel als pen en potlood. Een 
hobby die zij met een zichtbare  passie uitoe-
fent. Daarnaast waren er mooie creaties van 
vilt vervaardigd door Marianne Hauser van 
‘Hous of Hauser’ te bewonderen.
De dames van innerwheel Purmerend ver-
zorgden lekkernijen als taart en sandwiches 
gemaakt van Beemster Paerel.  Beemster 
Paerel is een smaakvol volkorenbrood met 
uitsluitend Beemster ingrediënten dat 

gemaakt wordt in samenwerking met lokale 
producenten en organisaties. Akkerbouwer 
jan van Kempen levert de milieuvriendelijk 
geteelde tarwe. De molenaars van Koren-
molen de nachtegaal laten op ambachtelijke 
wijze het fijne graan tot meel malen. Voor 
het transport zorgen de jongens van Spe-
cial Forces die het graan en meel vervoeren, 
onder leiding van Ron Rijser van Rijser Trans-
port en Marjo Verheij van de Prinsenstichting. 
Met het meel bakken de bakkers van Harry de 
Groot met veel liefde de Beemster Paerel. Een 
bijzonder product dat past in het regionaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De opbrengst van de verkochte lekkernijen 
komt de nachtegaal ten goede. Op het ver-
langlijstje staat immers nog verlichting die 
de molen ook bij zonsondergang een mooi 
aanblik zal geven. Zo werd maar weer eens 
duidelijk dat gezamenlijke inspanning voor 
ontspanning van velen kan betekenen. 
                                                                                                                                  joke 

De dames van innerwheel Purmerend 
verzorgden lekkernijen als taart en sandwiches
gemaakt van Beemster Paerel. 

Fortfair Beemster
een aangenaam uitje
Prachtig gelegen in het polderlandschap van werelderfgoed Beemster en deel 
uitmakend van de Stelling van Amsterdam, ligt Fort benoorden Purmerend. 

Het fort wordt hergebruikt door wijnimport-
bedrijf j.Bart en tevens is op het terrein tuin-
ontwerpbureau Buitenzorg en initiatiefnemer 
van Fortfair Beemster gevestigd. De kraam-
pjes voorzien van diverse artikelen op het 
gebied van huis, tuin en etenswaren werden 

druk bezocht. Onder het genot van een hapje 
en drankje kon men genieten van een muzi-
kale traktatie en blijkt gemeente Beemster 
een toeristische trekpleister rijker.

 Joke

Met de fortfair blijkt Beemster 
een toeristische trekpleister rijker.

Beemster in de bus
Een droogmakerij die zo tot de verbeelding sprak dat eeuwenlang het gerucht 
ging dat de straten in het beroemde Manhattan in New York op identieke wijze 
werden ingetekend.  Een droogmakerij die nog altijd zo beroemd is dat haar kaas 
(en knoflook, bier, wijnen en ga zo maar door) faam over de hele wereld geniet.

Burgemeester Van Beek startte de motor van de dubbel-
dekker en gaf daarmee het startsein voor de Beemster 
Bustour.

Dit Werelderfgoed met haar koeien in de wei en 
haar stolpboerderijen is nu elke woensdag te 
beschouwen vanuit een dubbeldekker, een dub-
bele ervaring. Woensdag 17 juni kwam burge-
meester joyce van Beek om half 11 naar de Eterij 
’t Middelpunt waar de groep zat die dit alles 
mogelijk heeft gemaakt. Zij startte de motor 
van de dubbeldekker en gaf daarmee het start-
sein voor de Beemster Bustour. Elke woensdag 
op het hele uur vertrekt de bus vanaf de Eterij 
om langs 18 mooie en bijzondere plekken in de 
Beemster te rijden. u kunt op vier plekken in- 
en uitstappen en u krijgt in de bus uitgebreide 
informatie. Er moeten nog wat puntjes verbe-
tert worden (zoals het overbrengen van de infor-
matie) want de dieselmotor is nogal luidruchtig. 
De eerste proefrit is gemaakt en de informatie 
komt in het nederlands, Duits en Engels tot u. 
Heel bijzonder om Beemster te bekijken in een 
dubbeldekker en heel bijzonder om een dubbel-
dekker door Beemster te zien rijden.

Van deze vier samenhangende onderwerpen 
leverde de supermarkt de meeste reactie 
op. in haar inleiding had mevrouw janny 
Rijs (Broekhuis Rijs Advisering) betoogd dat 
de komst van een volwaardige supermarkt 
in Zuidoost onder bepaalde voorwaarden 
levensvatbaar is. Ze doelde daarbij onder 
andere op de noodzaak dat de nieuwbouw 
(lees: bevolkingsgroei) volgens de planning 
wordt voortgezet. Zoals te verwachten viel, 
waren er zowel critici (‘Er is geen behoefte 

aan een supermarkt in Zuidoostbeemster’ 
en ‘De beoogde locatie nabij de school en de 
speeltuin is verkeerd’) als voorstanders van 
de komst van de supermarkt aan het Mid-
denpad. Zo’n vaart zal het niet lopen want de 
gehele procedure  (inclusief de feedback van 
deze avond) zal nog geruime tijd in beslag 
nemen. Gelijktijdig doet ook de Dorpsraad 
een eigen onderzoek. Daarover heeft Binnen-
dijks in een eerder stadium al bericht gedaan.

GeeRt



Kerkdiensten

27 en 28  juni 

doopsgezinde gemeente

Zo.  13.00 uur  naar Hoenderdaell, Anna Paulowna

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 10.00 uur   Dienst mmv. nicolaascantorij olv. Els Hermanides

                      Femke Leek zang Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur  Samenzang / Marcelo

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

 Za.  12.00 uur  jongerenviering / Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering / Pastor jan Duin   

mmv het Pauluskoor

4 en 5 juli

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   Gastpredikant jan Veltrop met jan Pronk orgel  

Kapel ZOB.  

rk.Parochie joannes de doper 

Za.  19.00 uur  Gelegenheidskoor / Huwelijksviering / Marcelo

Zo. 10.00 uur  Samenzang / L.Weel 

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  jongerenviering / Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur Eucharistieviering / Pastor jan Duin   

  mmv het Pauluskoor

Zo.  12.00 uur  Gezinsviering / Pastoor Marcelo

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

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

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

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

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

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg 
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel.  0900 98 97

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

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

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

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

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

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

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-
cirkel Mieuwijdt, T 088-5591100

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

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende 
goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Notariskantoor Mr. Drs. P.j. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek 
Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: 
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Midden-
beemster tel: 0299 690712

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

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.

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:

  Bibliotheek Beemster is op zoek naar een vrijwilliger die een 
of twee keer per vier weken op woensdagochtend van 10.00 
– 13.30 uur de gastheer of gastvrouw wil zijn tijdens onze ope-
ningsuren voor zelfservice. Hebt u interesse, meldt u dan aan via 
mail: mbark@bibliotheekwaterland.nl of telefoon 06-23800862.

  Zondag 5 en 19 juli: Met Landschap noord-Holland het 
moeras in (Eilandspolder). Wat is eigenlijk een moeras? Dat 
kunt u gaan ontdekken tijdens deze moerasexcursie. Aan-
melden via www.gaatumee.nl of bel 088-0064455. Tijd: 
10.00-12.00 uur. Vertrekpunt: Werkschuur Eilandspolder, 
Oudelandsdijk 1a, 1844 Kn  Driehuizen.

  in de vorige Binnendijks staat een stukje over de meerkoet. 
Hierop een reactie: “Zo'n jong hoeft zeker niet aan de ratten 
te zijn overgeleverd. Dergelijke kleintjes kunt u naar een 
opvang brengen. Dat kan zijn naar onze opvang in Krom-
menie of de opvang in Midwoud, De Bonte Piet. Het kleintje 
maakt dan een goede kans een volwassen meerkoet te 
worden.  Wellicht een idee voor als u weer eens een dier ziet 
dat duidelijk niet meer door de ouders wordt verzorgd. “

  Gezien op de zondag 21 juni in Middenbeemster. Een 
natuurverschijnsel of even oefenen voor de trekker-trek.    

  Van 8 t/m 13 juni vond in Duitsland de vijfjaarlijkse vakbeurs 
inTERSCHuTZ plaats. Dit is een vakbeurs voor brandpre-
ventie, veiligheid, brandweer, rampenbestrijding en trauma 
zorg. Dit ook met mijn uitgebreide en unieke sprinklerverza-
meling. Andries Timmerman.

  Op 7 juni tijdens Fiets ‘m erin heb ik bij de Beemsterbrug 
in het gras een metalen zitwandelstok gevonden. Waar-
schijnlijk is deze van iemand die slecht ter been is en kan 
als het nodig is uitrusten op deze wandelstok. Mogelijk is 
deze van iemand uit de Beemster. Eigenaar kan mij bellen: 
06-55758197 en we spreken wat af.

  Op de oproep voor een vrijwilliger die een oudere mevrouw 
wil rijden naar haar revaliderende zoon hadden wij (Wonen-
Plus) drie reacties gekregen!! Wat een geweldig resultaat, 
hè!! De eerste gaat mevrouw rijden, de tweede had bij meer 
informatie toch niet het idee dat het bij hem paste en de 
derde gaat iemand anders rijden waarvan de aanvraag later 
binnen kwam en wij nog iemand moesten gaan zoeken. 

  Annelies Vellinga heeft 25 jaar geleden de linde van Onder 
de linden aan haar moeder gegeven. Ze heeft de linde altijd 
klein gehouden. Mijn moeder is op 28 april jl. overleden. ik 
hoop dat de volgende bewoners ziet dat het een prachtige 
linde is en dat ze het boompje laten staan. 

  We zoeken vrijwilligers voor de Zondagsmarkt op 6 sep-
tember. We maken een rooster met diensten van 2 uur 
(tussen 8.00 en 18.00). Zonder vrijwilligers kunnen we niet. 
iedereen die ons zo helpt krijgt een klein presentje. Geef je 
s.v.p. op via zondagmarkt@hotmail.com.

  5 juli inloopconcert in de Grote Kerk om 15.30 uur. De toe-
gang is gratis.

  Beemster fanfare trad op 6 juni op in het Belgische Brugge 
met internationaal publiek maar ook het concert op 18 juni 
in Middelwijck was van wereldklasse.

  We hebben achtereenvolgens een ransuil en twee ransuilen 
in de Beemster gesignaleerd. We wachten nu op een foto 
met drie ransuilen.

  Het festival Mijzen komt na een pauze van 5 jaar weer terug 
en 21 juni werd het startschot gegeven voor Mijzen2016  
met als thema ‘Gras’.

  De loeiende koe blijft loeien want zaterdag 20 juni werd de 
natuurtuin geopend en vanaf augustus kunt u er ook met 
uw peuters terecht. Zie www.agrarischekinderopvang-
deloeiendekoe.nl waar kind, dier en natuur één zijn.

  Hebt u nog een van de kermisexploitanten in de klas gehad, bel 
even 06.19475058 of laat dit weten op onderstaande manier. 

  u kunt kluitjes insturen in 2015, dus mail naar redactie@bin-
nendijks.nu, geef het af bij drogisterij Anneke jonker of stuur 
het naar de Postbus 61, 1462 ZH Middenbeemster.

Foto: Veenmos. Fotograaf: j. Rijnders



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

FOLDERS

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

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


