
Tentoonstelling 
Floraliavereniging
De Floraliavereniging in Noordbeemster houdt eind deze maand de jaarlijkse 
plantententoonstelling met leuke verrassingen en bezichtigingen. 

Op donderdagavond 27 augustus kan men 
vanaf 20.00 uur bloemschikken in de ten-
toonstellingsruimte. De kosten zijn € 20,00. 
Meedoen aan deze workshop? Dan graag 
opgeven voor 15 augustus bij Marijke Nat (tel. 
0299- 684284). Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij, dus pak snel de telefoon!

Zaterdagmiddag 29 augustus is er een goo-
chelaar voor de kinderen. Aanvang 14.00 
uur. Na dit optreden wordt de tentoonstel-
ling geopend. Op de tentoonstelling zijn de 
door de leden opgekweekte planten en dah-
lia’s te bewonderen. Ook de bloemstukken, 
boeketten en het huisvlijt zijn het bekijken 
waard.

Tijdens de tentoonstelling zijn voor jong en 
oud diversen activiteiten, zoals sjoelen, raad-
spel, kegelen, balletjesspel, rad van avontuur 
en natuurlijk weer twee nieuwe spellen.

Zaterdagavond 29 augustus begint om 20.00 
uur het katknuppelen. Daarna is er muziek, 
verzorgd door ONE PAIR. 

Zondagmiddag 30 augustus geeft de Beem-
ster Accordeon Vereniging een optreden. De 
aanvang is 14.30 uur. De luisteraars kunnen 
daarna u gezellig een kopje koffie of een bor-
reltje drinken en misschien winnen ze wel wat 
lekkers met het rad van avontuur. Aan het 
einde van de middag is de prijsuitreiking en de 
grote verloting. 
Dit jaar als hoofdprijs een dinerbon van 
STOER!!

De tentoonstelling vindt plaats aan de Mid-
denweg 53 te Noordbeemster. De openings-
tijden: zaterdag 30 augustus van 14.00 tot 
18.00 uur en van 20.00 tot 01.00 uur, zondag 
31 augustus van 13.30 tot 19.00 uur.

Voor de dertiende keer Muziek aan de Middenweg 
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks
Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 22/23 augustus 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus voor 17.00 uur!

Fantastische feestweek!

Nieuw is dat er dit jaar door het publiek een 
favoriet wordt gekozen. Deze band/muzikant 
ontvangt de publieksprijs; een optreden op 
zondagmiddag 29 september tijdens het fes-
tival “UIT! aan het Marktplein”. Deze middag 
zal de winnaar één van de vier acts zijn die 
deze middag acte de présence geven waarbij 
Sjaffie, Johnny, Vreeswijk en Piaf de rode 
draad zijn. Dit nieuwe initiatief is ontstaan 
door samenwerking van “Onder de Linden en 
De Keyserin” en de start tot meer. 

De jongste deelneemster is, net 15 jaar, Gabbi 
Lieve van Waveren, opgegroeid in de muziek-
studio van haar vader, schrijft haar eigen 

liedjes, liedjes met een verhaal. Stond al op 
het podium van diverse fesivals, in de studio 
bij Giel Beelen en samen op het podium met 
Tim Knol. Een jong talent, zal zij de harten van 
het publiek stelen? We gaan we nog veel van 
haar horen. 
Vervolgens noteren we alle decennia  met 
onder andere Cripple Creek Ferry, Nadja 
Filtzer, Shiny Wallpaper,  Olieplatform, 
Skotwal, Quinted, North West, The Telep-
hones Live, Peu de Feu,  Accordeuntjes, 
enzovoort. Download het hele programma  
op de nieuwe website: www. muziekaan 
demiddenweg.nl. En kijk elders in deze uit-
gave van de Binnendijks. 

Al dertien jaar is Muziek aan de Middenweg een feit. Een uniek evenement in De 
Beemster met een lekker vol en afwisselend programma. Ook dit jaar heeft het 
publiek de mogelijkheid een selectie te maken uit maar liefst 25 verschillende 
acts: van Pop tot Jazz, van Rock tot Oudhollandse meezingers, van classics tot 
hedendaagse muziek voor alle leeftijden, door alle leeftijden.

De feestweek zit er alweer op. Maar het was weer een groot succes. Zie verderop een impressie.

HeeFT u BeeMSTeRnieuwS oF wilT u eenS adVeRTeRen? www.binnendijks.nu

Pinka en Florrie, twee kleurrijke clowns, zijn ook van de partij.



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

Pannenkoeken, lunch & diner
Maandag gesloten

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

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

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

 

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 !

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES
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ViswEDstRiJD, zAtERDAg 25 Juli:
1.  De Rechte Haak (30 vissen)
2.  De Beemsterjagers (29 vissen)
3.  Kroosduikers team B (21 vissen)
     De Winners (21 vissen)
     Kibbeling (21 vissen)

Individuele prijzen:
1.  Jan Piet Scheringa (14 vissen)
2.  Anita de Lange (10 vissen)
 Cor Roet (10 vissen)
     Arjan (De Rechte Haak) (10 vissen)
     Peter (De Rechte Haak) (10 vissen)

Tellersprijs: 
Joyce Boomsma (4 kratten en een hengel). 
Aantal geraden: 276, werkelijk aantal: 278

zEsKAMP, zONDAg 26 Juli
1.  Ons Hoekje (173 punten)
2.  Team A, uh correctie Team B (172 punten)
3.  Kok en Co (161 punten)

DSQ:
puur Hollands (67 punten/ 
1 spel niet gespeeld)
Charlie’s angels (78 punten/ 
1 spel niet gespeeld)

VOEtBAl, MAANDAg 27 Juli:
oud-WBSV tegen oud SV Beemster: 2-1
Penaltybokaal: Bas Vlaar (WBSV)
Beemstercup, ZOB – SV Beemster: 1-1 
(na penalty’s winst voor ZOB 4-3)

stEENwERPEN, DiNsDAg 28 Juli: 
Beste Man (3 Bert en de rest) Libbe 
+ (110  Stonehenge) Joep 70
beste vrouw (34 Pink Ladies) Eline Roet 71
Team Punten
1.  Stonehenge 416
2.  Fingerspitzengefuhl 380
3.  Bert en de rest 377

VOllEyBAl, wOENsDAg 29 Juli:
1. Basta! (Roeg Kroet)
2. de Kerckhaen
3. de Zandhazen

JEu DE BOulE, DONDERDAg 30 Juli:
1.  Stiefbeen en Zn
2.  De Bakkeronies
3.  De 3 kale Dotjes

3x3 VOEtBAl,  
DONDERDAg 30 Juli:  
Uitslag:
Beste verliezer: Installatiebedrijf Zeeman  
(heren) 

Winnaar heren: Gymleaders
2e plaats heren: Vergane Glorie 

Winnaar dames: Pink Ladies 
2e plaats dames: FC Bratwurst

sKEltERRAcE,  
DONDERDAg 30 Juli: 
5-jarigen:
1. Huub Jonk
2. Tycho van de Nes
3. Nils Groot

6-jarigen:
1. Ruben van Dijk
2. Pien Stolp
3. Jesse Hellingman

7-jarigen:
1. Vincent Koopman
2. Sven Groot
3. Tessa Oudshoorn

8-jarigen:
1. Jens Groot
2. Dave de Boer
3. Jesper Nieuwenhuizen

9-jarigen:
1. Bram Oudshoorn
2. Syb van der Helm
3. Sander Leeuw

10-jarigen:
1. Niek Bierens
2. Nienke de Jonge
3. Tycho Bakker

11-jarigen:
1. Clemens Oudshoorn
2. Tara van der Helm
3. Steijn van Harlingen

12-jarigen:
1. Jur Bierens
2. Daniel Klein Veldeman
3. Jamie Dol

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

Anti-mug voor op de huid voor in de (slaap) 
  kamer en ook anti-muggenbeet  
   in gel, crème of spray.

openluchtdienst als begin  
van de feestweek
zondag 26 juli – na de behoorlijke storm van 25 juli , waarvan de nasleep nog 
alom te zien was in de hele Beemster, vierden we in het zonnetje met elkaar dat 
we vogelvrij waren en verbonden met de klei.

Het was in 1615 dat er plannen gemaakt 
werden voor een ‘proper kerkje’ in Midden-
beemster. De kerk staat er als symbool van 
een vogelvrije plek waar alle kan en domen 
werkelijkheid worden , maar ook met de ver-
bondenheid met de klei en met elkaar. Zo aan 
het begin van een feestweek met voor elk wat 
wils staan we even stil. Er gaan vliegtuigen 
over, wat ons doet realiseren dat er vorig 
jaar veel mensen zijn omgekomen boven het 
Oekraïense luchtruim. We voelen ons ver-
bonden in deze feestweek met elkaar met de 
vrijheid en met de regels.

De muzikale medewerking was er van de 
Koninklijke Beemster Fanfare onder leiding 
van Wim Klaver en van Jan Maarten Koeman 
op de toetsen. Solozang was er van Femke 
Leek en van Ralph Vermeer. Burgermeester 
Joyce van Beek liet die dag niet alleen de 
ballonnen op, maar sprak ook aan het eind 
van de dienst haar verwondering uit over de 
Beemster en met name zijn vrijwilligers. In 
de winter is de organisatie al begonnen en 
daarom ook heel veel bewondering voor wat 
er komen gaat.

TreeS

uitslagen feestweek

Steenwerpclub steunt 
Muziek aan de Middenweg
steenwerpclub ’t Mikpunt heeft € 500,00 geschonken aan de organisatie 
van Muziek aan de Middenweg. cees Pauw en wil van zelst overhandigden 
op woensdag 22 juli een fraai opgemaakte ‘cheque’ aan Erika Nannings, 
samensteller van het programma Muziek aan de Middenweg. 

Voor de tweede keer kreeg MadM een bij-
drage uit het spaarpotje van de steenwer-
pers. Pauw merkte op dat dit de laatste keer 
is en dat het evenement voor veel gezelligheid 
zorgt en Beemster op de kaart zet. Weer of 
geen weer, met de auto, op de fiets of lopend 

gaan de mensen naar de verschillende loca-
ties om van een divers muziekprogramma 
te genieten. Namens ’t Mikpunt wenste hij 
MadM een geslaagde dag toe. Zondag 16 
augustus 2015 wordt dit evenement van de 
13e keer georganiseerd. 

De organisatie toonde zich heel dankbaar voor de gulle gift.

De tribune zat helemaal vol.   

DE VOllEDigE EN MEER uitgEBREiDE  
uitslAgEN stAAN OP  

stichtiNgBEEMstERgEMEENschAP.Nl/NiEuws/
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
6 augustus 2015 Middenpad 19 Oprichten van een woning
6 augustus 2015 Jisperweg 16 Oprichten van een woning

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na be-
kendmaking van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Hol-
land, 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.

     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.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

KORTEBAANDRAVERIJ – 27 AUGUSTUS 2015
Het gemeentebestuur maakt bekend dat vanwege de op donderdag 27 augus-
tus in Middenbeemster te houden Kortebaandraverij, onderstaande tijdelijke 
verkeersmaatregelen worden genomen:

  Rijperweg tussen de Middenweg en de H.M. van Randwijklaan: in beide rich-
tingen afgesloten, inclusief de parkeerplaatsen van 8.00 tot 22.00 uur.
Hiervoor is de volgende omleiding voorgesteld: Middenweg – Hobrederweg 
– Jisperweg – Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.

  De oostelijke kwadranten van het Marktplein langs de Middenweg afgeslo-
ten tussen 8.00 en 19.00 uur.

  Parkeerverbod op de oostelijke kwadranten van het Marktplein tussen 8.00 
en 19.00 uur, vanwege de paardentrailers.

ZONDAGMARKT – 7 SEPTEMBER 2015
Vanwege de op zondag 7 september in Middenbeemster te houden Zondag-
markt maakt het gemeentebestuur bekend dat onderstaande tijdelijke ver-
keersmaatregelen worden genomen:

De volgende wegen zijn in beide richtingen van 6:00 tot 20.00 uur voor al het 
verkeer gesloten (met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders): 

 Rijperweg, tussen de Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan 
 De westelijke kwadranten van het Marktplein 
 Raadhuisstraat, tussen de Cornelis ten Hoopestraat en Rijperweg 
 Prins Mauritsstraat 
 Leeghwaterstraat, tussen Schoolstraat en Rijperweg 
 Tobias de Coeneplein
 Tobias de Coenestraat 
 Nicolaas Cromhoutlaan tussen Rijperweg en Bernardus Hollanderstraat 
  Johannes Ruijterstraat tussen Tobias de Coenestraat en Cornelis ten 

Hoopestraat 
 Koen Rozendaalstraat 
  Fabritiusstraat, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat, Pieter Boomstraat, 

Rombout Hogerbeetsstraat Gedempte Kil, Dirck van Osslaan, Lindepad en 
de parallelweg bij Rijperweg 42 – 48 

De volgende wegen zijn in één richting van 6.00 tot 20.00 uur voor al het ver-
keer gesloten (met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders): 

 Cornelis ten Hoopestraat vanaf de Middenweg 
  de toegang tot het Prinses Beatrixpark vanaf de Middenweg (m.u.v. bewoners) 

Voor de volgende wegen geldt van 5.30 tot 20.00 uur een parkeerverbod, voor 
beide zijden van de rijweg: 

 Middenweg tussen de Hobrederweg en Cornelis ten Hoopestraat
 Middenweg tussen de Cornelis ten Hoopestraat en Bamestraweg 
 Rijperweg tussen Prins Mauritsstraat en westelijke komgrens nabij de tocht 
 Rijperweg tussen de Middenweg en de oostelijke komgrens bij de tocht 
 Klaas Hogetoornlaan voor de zuidzijde 
 Klaas Hogetoornlaan tussen de Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan 
 Nicolaas Cromhoutlaan, tussen Westerhem en Rijperweg 
 Het doorgaande deel van de Bamestraweg binnen de bebouwde kom 
 Schoolstraat 
 Rijn Middelburgstraat en Kronenburg (m.u.v. de parkeerhavens) 
  Het toegangspad naar de artsenpraktijk, tussen de Rijn Middelburgstraat en 

het noordoostelijk kwadrant van het Marktplein 

Voor één zijde van de rijweg: 
  Nicolaas Cromhoutlaan, de oostzijde tussen Klaas Hogetoornlaan en Wes-

terhem 
 Cornelis ten Hoopestraat, de noordzijde 
 Nicolaas Jonkstraat, de noordzijde 
  Raadhuisstraat, de oostzijde tussen Cornelis ten Hoopestraat en de Dirck 

van Osslaan 
  Johannes Ruijterstraat, de westzijde tussen de Nicolaas Jonkstraat en de 

Bernardus Hollanderstraat

  Zwaansvliet, de westzijde tussen de Rijperweg en de inrit naar het gemeen-
tehuis

Bovendien wordt de volgende omleiding vastgesteld (in verband met het afge-
sloten gedeelte Rijperweg tussen de Middenweg en de Nicolaas Cromhout-
laan): Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.

Het parkeerterrein van Winkelhart Beemster (naast de supermarkt) is niet 
 bereikbaar.
Het perceel tegenover Middenweg 114 wordt als parkeerterrein ingericht.

Op 18 mei waren we 60 jaar getrouwd.

Het feest is gevierd, wij kregen veel belangstelling.

Het was heel fijn om zoveel kaarten te ontvangen.

Ook was het feestelijk om zoveel bloemen te  

mogen ontvangen.

Het was een fijn feest mede door het optreden  

van de Beemster‘s Fanfare.

Langs deze weg willen wij een ieder hiervoor heel 

hartelijk bedanken.

Dik en Janny Köhne-Koeman

Fysiotherapie Kamphuis blijft 
groeien
sinds de 32-jarige Jessica Kamphuis in oktober 2013 haar eigen 
fysiotherapiepraktijk opende in zuidoostbeemster, maakt ze een spectaculaire 
groei door. Na een eerste grondige verbouwing van het pand aan de zuiderweg 
wordt er alweer reikhalzend uitgekeken naar de volgende fase. uitbreiding is 
onder meer nodig om nieuwe apparatuur te plaatsen.

Kamphuis, die wordt bijgestaan door Iris 
Schipper, is naast de reguliere behande-
lingen inmiddels gespecialiseerd in hardloop-
blessures (zowel behandeling als advies) en 
oedeemfysiotherapie. 
Klachten worden vaak al dezelfde dag nog 
aangepakt. De praktijk is zelfs drie avonden in 
de week geopend. Passie voor het vak en een 
persoonlijke benadering staan bij Kamphuis 
en Schipper hoog in het vaandel. Het resul-
taat daarvan kwam onlangs tot uiting in de 
jaarlijkse enquête van zorgverzekeraars. Pati-
enten beoordeelden hun werk in 2014 met 
een 9.2. 

Kamphuis begon ooit in een sportschool en 
verhuisde daarna naar een klein onderkomen 
in Middenbeemster. Zeven jaar later runt ze 
een van de weinige praktijken in Noord-Hol-
land waar oedeemtherapie een specialisatie 

is geworden. ‘Een oedeem is een abnormale 
ophoping van vocht in het lichaam’, zegt 
Kamphuis. ‘Een (lymf)oedeem kan een gevolg 
zijn van kanker, bloedvatproblemen, litte-
kens, bestraling, chemotherapie, een operatie 
of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfe-
vaten beschadigen, met vochtophopingen als 
gevolg. In ziekenhuizen zijn er soms wel heel 
lange wachtlijsten, met name voor vrouwen 
die bijvoorbeeld vanwege een borstampu-
tatie oedeemtherapie nodig hebben. Bij ons 
kunnen ze vaak dezelfde dag nog terecht, 
omdat ik het belangrijk vind dat klachten snel 
worden behandeld.’

Voor meer informatie: Fysiotherapie Kamp-
huis, Zuiderweg 115E , 1461 GH Zuidoost-
beemster. Tel. +31-649105334; www.
fysiotherapiekamphuis.nl; info@fysiothe-
rapiekamphuis.nl.

In de feesteditie van Binnendijks heeft per ongeluk een oud persbericht van Fysiotherapie 
Kamphuis gestaan. Bij dezen de juiste versie.

reDacTie
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Het was een traditie op vrijdagmiddag in de 
Oude Munt om 16.00 uur. Tradities zijn er om 
verbroken te worden. Maar ja, het was toch 
wel vreemd op de vrijdagmiddag zonder 
die borrel. Dus kwam de feestgroep van de 
Beemster Ondernemer weer bij elkaar en 
werd de tradtie weer voortgezet. In een ander 
jasje maar het bleek toch belangrijk om als 
ondernemer met elkaar ongedwongen een 
borreltje (of frisje) te drinken. Zo sprak Bart 
Tishauser van Nobel vermogensbeheer op 

Feestweek 
leunt op vele 
vrijwilligers
De witte tent staat op het ijsbaan-
terrein. sinds mensenheugenis een 
onderdeel van de Beemster Feest-
week. Op dit terrein worden de 
familiedag, voetbalwedstrijden, 
vossenjacht voor de kinderen en het 
vuurwerk gehouden. het clubgebouw 
is van de ijsbaanvereniging en wordt 
gebruikt door het cateringteam.

Het cateringteam bestaat uit leden van de 
Beemster Gemeenschap, de Fanfare en 
Buurtvereniging Ons Hoekje. Allemaal vrij-
willigers die een taak hebben gedurende de 
feestweek in de witte tenten.
De voorbereidingen beginnen al na de 
feestweek in september met een evaluatie. 
En dan gaat het in de lente al kriebelen. Er 
moeten weer mensen gezocht worden en 
inkopen worden gedaan. En terwijl er heel 
wat uurtjes in deze voorbereiding gaan, 
weet iedereen op zaterdag 25 juli wat hij/
zij moet doen. De opbouwploeg gaat de 
spullen halen en er wordt opgebouwd. Dit 
jaar een trieste aangelegenheid want in de 
middag had de wind het hele zooitje in een 
berg lappen veranderd. Zondag kon er toch 
weer een tent in elkaar gezet worden en 
hebben ze een heel jaar om dit op te gaan 
lossen. Na de dienst ging de zeskamp van 
start. Er wordt wel eens gemopperd: dit is er 
niet en dat is er niet, maar ook hier geldt: de 
beste stuurlui staan aan wal en we zijn alle-
maal maar simpele vrijwilligers, overgelaten 
aan het lot.
Twee jaar geleden moesten er dozen met 
broodjes door vrijwliigers opgegeten 
worden want er werd niets verkocht en nu 
waren er mensen met veel trek. De ene keer 
is de witte wijn op, de andere keer de chips. 
Dat noemen we het lot.
Ik heb de werklijst van Ons Hoekje hier voor 
me en dat alleen al zijn 62 mensen die die 
week helpen. Bij de fanfare zal dit ook zoiets 
zijn en de Bg heeft de totale organisatie 
van de feestweek waar de cateringgroep in 
meedraait.
Met het vuurwerk was alles er weer, ook de 
brandweer, en het blijft een mooie afsluiting 
van een grandioze week waarin alleen het 
weer niet meezat, maar toch…
Even een kijkje achter de schermen en een 
ander kijkje op de feestweek. Wat de bur-
germeester zei in haar openingswoord: 
‘Verwondering en bewondering voor al die 
vrijwilligers voor en ACHTER de schermen’.

TreeS

Wel de dinsdag het steenwerpen, dat elk jaar 
weer een evenement is. Het begint al bij de 
inschrijving: wie mag er wel/niet meedoen? 
En dan al die goede adviezen: ze moeten zus 
en zo. Volle bak met mooi weer, maar dit is 
ondertussen een traditie geworden.
Op donderdagmiddag wordt er ook een toer-
nooi gehouden op de jeu de boulesbaan, 
naast de bibliotheek.
In september 1993 kwamen de Van Dalens bij 
elkaar: moeder Matty, vader  Frits, dochter 
Frederika en neef Harry (ja, die van De Oude 
Munt ) in de kantine van het toenmalige voet-
balveld. Samen hebben zij Touché une Boule 
opgericht, waar een ieder kan jeu de boulen. 
De club bestaat nu dus al 22 jaar. Vereni-
gingsmensen zoals zij zijn, deden ze natuur-
lijk het jaar erop al met de feestweek mee, 
op maandag voor de jeugd en op donderdag 
voor de volwassenen. 
Twee keer is het door barre weersomstan-
digheden niet doorgegaan. De club Touché 
une Boule draait dus ondertussen ook al 
weer 21 jaar en heeft al heel lang zijn eigen 

Jeu de boules trekt recordaantal deelnemers
Dit jaar op de maandag geen jeugd jeu 
de boules en het had evengoed niet 
doorgegaan want het weer was erg 
slecht.

veld. De voetbalvelden verdwenen, maar 
het gebouwtje bleef bestaan en zo heeft 
de Beemster een echte Jeu de boulesbaan 
midden in het dorp.
Dit jaar waren de weergoden hen goed gezind 
en werd ook het record van het aantal deelne-
mers verbroken. 80 teams van drie personen. 
Dus zo’n 240 man/vrouw die op een vrij klein 
oppervlak met ronde ijzeren ballen moeten 
proberen om zo dicht mogelijk bij het eerder 
gegooide kleine balletje te komen liggen.
Er zijn twee poules (A en B) en elk team mag 
drie keer gooien tegen elke keer een ander 
team. Als je drie keer gewonnen hebt, kun je 
in de prijzen vallen, want het gaat erom wie 
de meeste punten heeft. Wel is er een finale 
tussen nr. 1/2 en 3/4 en die teams moeten dan 
echt volgens de officiële regels van het spel 
tegen elkaar spelen. Er is een wisselbeker 
voor de winnaars en enveloppen met inhoud 
voor de rest.

De namen van de teams zijn ook een bele-
ving apart, want wat bedoelen ze met de 
naam: ‘Wij willen van Kees winnen’ of ‘De 
drie kale dotjes’. Dit jaar werd ‘Stiefbeen en 
zoon’ winnnaar en dat team mocht de beker 
in ontvangst nemen. Tweede werden ‘de Bak-
keronies’, derde ‘De 3 kale dotjes’ en vierde 
‘Spatje zuiver’. De ‘Retarders’ en de ‘Polder-
meiden’ kregen de aanmoedigingsprijs voor 
hun spel en de poedel ging naar ‘Elkama’ (Elly, 
Karin en Marjan).

Na afloop met de hele ploeg vrijwilligers (die 
ook in stonden voor een goede hap eten en 
een slok drinken ) even weer alles aan kant en 
ondertussen schreven de eerste ploegen zich 
alweer in voor volgend jaar. Dank aan de hele 
ploeg van Touché une Boule voor een prach-
tige middag. 
Volgend jaar ben ik ook van de partij, dus  
tot dan.

TreeS

De hele ploeg bij elkaar.

De winnaar: Stiefbeen en Zoon. 

ondernemersborrel in ere hersteld
De feestweek valt midden in de 
vakantie van velen. De scholen, de 
bouwvakkers en zo zijn er dus ook 
vele ondernemers in de Beemster 
die elkaar tegenkomen voor het 
heerenhuis, de Oude Munt of het 
Pannenkoekenhuis met een biertje. 
Er is in deze week een plekje voor de 
saamhorigheid, de kinderen, ouderen, 
kermisklanten, gemeente, bg-
vrijwilligers en de boeren om even bij 
elkaar te zitten en zo ook dus voor de 
ondernemer.

het overvolle pleintje voor Alles met Liefde 
(toepasselijker kan bijna niet) met dank aan 
Koos Koning voor het initiatief. Allen weer bij 
elkaar en de opkomst was nog nooit zo groot. 
(noot van de redactie: Beemster mag trots zijn 
op zijn ondernemer en vooral omdat er zoveel 
heel veel jonge mensen bij waren, en dat in 
deze tijd.)
Het is ook een hele mooie gelegenheid om de 
laatste veranderingen binnen de bedrijven in 

de Beemster uit te wisselen en bijvoorbeeld 
het 50-jarig bestaan van Wijnimport Bart 
(vorig jaar). 

Terwijl het spijkerbroekhangen voor het Hee-
renhuis al weer aan de gang was en onder-
tussen het plein weer schoongeveegd was, 
werd er nog lang nagepraat. Hopelijk weer 
een begin van een lange traditie.

TreeS 

De ondernemersborrel is weer terug. Proost!

Stichting Beemster 
Gemeenschap bedankt alle 

deelnemende partijen, 
vrijwilligers en gasten voor 

het bijdragen aan een 
fantastische Beemster 

Feestweek!
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De dertiende editie van Muziek aan de Middenweg vindt plaats op zondag 16 augustus. Om 11.00 uur wordt het evenement 
geopend op het Marktplein naast Onder de linden met… 

hEt PROgRAMMA: 

17:00 uur
AFsluitiNg VAN “MuziEK AAN DE MiDDENwEg 2015” 
OP hEt MARKtPlEiN NAAst ONDER DE liNDEN - 
“VANONDER”
VanOnder. Uw muzikale host in het theater van de alledaagse 
waanzin. Treurige ballades, geniepige dansnummers, meeklatsers 
met een country-luchtje en zelfs her en der een discostamper. Timber 
Povée op gitaar, zang, toetsen, Paul Luiken op gitaar en zang, Ernst 
van Dusseldorp op drums, Hein Nagelmaeker op bas, Dilan Erbilir: 
zang, Fons Flotman: zang en toetsen spelen van 17:00 tot 18:00 uur.

MiDDENwEg 190 - cRiPPlE cREEK FERRy 
Dit akoestische trio, Menno Bruin, Niels van der Gulik en Joost Botman 
brengen hun gezamenlijke liefde voor mooie gitaarliedjes tot uiting 
met zuiver afgemeten zang en fantastisch gitaarspel. 
P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

MiDDENwEg 189 - NADJA FiltzER - ViVE PiAF
2015 is het honderdste geboorte jaar van Edith Piaf, hoog tijd om haar 
van dichtbij mee te maken! Zondag 27 september zal zij in De Keyser-
kerk het programma Vive Piaf vertolken. Tijdens M.a.d.M. een proe-
verij van dit programma omlijst met prachtige liederen van anderen en 
Nadja zelf. P: 12:00-13:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 185 (BEzOEKERscENtRuM) 
gROtE KiNDERtuiN
sPRuitPOPPENKAst - MEVROuw KAKEtOE
Fluitiste Jacqueline van der Zwan en poppenspeelster Sandra Didden 
spelen de muzikale poppenvoorstelling -Mevrouw Kaketoe- voor 
kinderen tussen de twee en vier jaar. Mevrouw Kaketoe is een echte 
vogel. Elke dag fluit ze een mooi liedje. Maar op een dag gebeurt er 
iets. Kom snel kijken en beleef het mee. P: 12:00-12:30-13:00-13:30.

POPPA.P - MuziKAlE KiNDERVOORstElliNg
Poppa.P doet muzikale kindervoorstellingen voor peuters, kleuters en 
oudere kids. Tijdens M.a.d.M speelt Poppa.P stukken uit z’n reguliere 
programma’s, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 5/6 jaar. P: 14:00-
14:30-15:00-15:30-16:00.

clOwNs PiNKA EN FlORRiE
Evenals vorig jaar zijn clowns Pinka (Wendy van der Veen) en Florrie 
(Liese van Velsum) met toeters en bellen aanwezig in en om de Kinder-
tuin (Bezoekerscentrum). Ze komen op de bakfiets en doen hun best 
om er ook muzikaal ’iets van te bakken’. P: 12:00 tot 15:30.
De vrolijke clowns zien ernaar uit om aan het einde van de middag 
de bewoners van wooncenturm Middelwijck nog eens te bezoeken.  
P: 16:00-17:00.

MiDDENwEg 178 (MusEuM BEtJE wOlFF) - gABBi liEVE 
VAN wAVEREN - 15 JARigE siNgER-sONgwRitER.
Gabbi Lieve van Waveren is een indie folk zangeres en songwriter. 
Opgegroeid met muziek componeert ze op haar gitaar, iPad of piano 
liedjes die je raken. Ze trad op bij Giel Beelen in de 3FM studio met 
‘Zoals je loopt’ (Een vergeefs gedicht) van Remco Campert, door haar 
op muziek gezet. Opgegroeid in de muziekstudio van haar vader is het 
voor Gabbi Lieve vanzelfsprekend om muziek te maken, liedjes met 
een verhaal. P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 150 (ONDER DE liNDEN) OliEPlAtFORM 
Deze groep jongens uit Hoorn komt voor de tweede keer naar dit 
podium en speelt Gypsy Jazz en Poppie Acoustic Impro. Ze kennen 
elkaar door en door als vrienden en muzikaal weten ze zich steeds 

opnieuw te vinden. Dit in een fijne zomerse sfeer, ook als het winter is. 
Gitaar: Timber Povee, Daniel Baay, Drums: Stephan Stalenhoef, Con-
trabas: Hein Nagelmaeker. P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg 148 (KEysERKERK) - hElEN BOtMAN 
EN PEtER VAN VlEutEN - gROtE VERhAlEN
Een proeverij uit het volledige programma ‘Grote Verhalen’, songs en 
stories from the States. Vertelconcert met ontroerende, spannende en 
merkwaardige verhalen en prachtige (eigen en bewerkte) songs uit de 
VS en Canada. P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 148 (KEysERiN) - MERAiN - iRish tREAsuREs 
Mieke Manschot (zang) en Mirjam Rietberg (harp) deelden de wens 
om vanuit hun klassieke achtergrond, concerten te spelen met een 
volksmuziek inslag. Deze wens heeft inmiddels geleid tot een veel-
zijdig repertoire en bijzondere concertprogramma’s. Samen met 
Sandra Wallner (viool) vormen zij het trio Merain. “Irish Treasures” is 
hun nieuwste concertprogramma met klassieke en traditionele Ierse 
muziek uit verschillende tijden. Van O’Carolan tot nu met als extraatje 
Merains eigen werk in Ierse stijl. “Irish Treasures” wordt tijdens 
M.a.d.M. gepresenteerd door Mieke en Mirjam. 
P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg / MARKtPlEN (tERRAs BEEMstER 
sPiJshuis) - thE QuiNtED - JAzz
Als vanouds jazz op het terras van ’t Beemsters Spijshuis. Dit jaar is 
die rol weggelegd voor “The Quinted”. Deze formatie uit Noord-Hol-
land zal met veel energie en onderlinge interactie be-bop en hard-bop 
spelen. P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MiDDENwEg / MARKtPlEiN (tERRAs EtERiJ/
AllEs MEt liEFDE) - sKOtwAl – AMERiKAANsE 
cOuNtRy iN hEt wEstFRiEs
Met de Amerikaanse Country als voorbeeld brengt Skotwal liedjes in 
het Westfries. Het driemansduo durft ze zonder opsmuk uit te voeren, 
maar kan ook uitpakken met meerstemmige zang en uitgekiende 
arrangementen op diverse instrumenten. 
P: 12:20-13:20-14:20-15:20-16:20.

MiDDENwEg / MARKtPlEiN (tERRAs DE OuDE MuNt) - 
thE tElEPhONEs liVE - ViNtAgE sixtiEs/sEVENtiEs 
Vintage instrumenten en muziek uit de jaren 60 en 70. Ze spelen 
natuurlijk ook wel modernere muziek, maar dan met een vintage 
sound. Herkenbaar, maar toch anders dan je gewend bent. Met scheu-
rende gitaren, pompende bassen, gierende hammonds en opzwe-
pende drums. P: 12:40- 13:40-14:40-15:40-16:40.

MiDDENwEg 124 (gAlERiE DE gROENE POORt)  
- NORth wEst 
North West is een jonge en energieke band, bestaande uit de vol-
gende bandleden: Chiara Molenaar – zang, Renate Poel – zang, 
Maaike Stoop – gitaar, Jurjanne Dijkstra – basgitaar, Ruben Marrenga 
– toetsen, Wesley Olij – drums. North West is een feestband in het 
poprock genre, afkomstig uit de omgeving van het pittoreske dorp De 
Rijp. North West speelt bekende nummers van nu (Amy Winehouse, 
Maroon 5, Bruno Mars, Anouk) en van vroeger (Tina Turner, Bon Jovi, 
U2, Aretha Franklin). Een avond met North West betekent een ener-
gieke avond vol plezier en feest! P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 105A - tiME wAits FOR NO ONE
Onder de naam “Time Waits for no One” hebben Robert Pfeiffer en 
Henk Vlaar een gelijknamig muziekproject opgezet. Een (her)ontdek-
kingstocht langs muziek van één van de invloedrijkste bands uit de 
muziekgeschiedenis, “The Rolling Stones”. “Time Waits for no One” is 

Er klinkt weer muziek aan de Middenweg
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MUZieK aaN De MiDDeNWeG WerD 
MOGeLiJK GeMaaKT DOOr: 

Sponsoren:
GEMEENTE BEEMSTER, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS, KBK 

BOUWGROEP, AVIA MAREES, BEDIFFERENT IN GRAPHICS, ELECTRO 
2000, IN’S & OUT’S HIPPE KLEDING VOOR MANNEN. VROUWEN EN 
TIENERS, NOTARIS RIETBERGEN, SABA STABLES, SPORTCENTRUM 

DE KLOEK, STEENWERPERSVERENIGING ’T MIKPUNT, 
WEBUSER.NL EN ERIKA NANNINGS MUZIEK EN THEATER.

Zonder de gastvrijheid, hulp en steun van de bewoners van de 
beschikbaar gestelde locaties; de Horeca langs de Middenweg; 

vrijwilligers, alle media in de regio en “Vrienden van Muziek 
aan de Middenweg” was dit evenement niet mogelijk. 

 Stichting Muziek aan de Middenweg
www.muziekaandemiddenweg.nl

De organisatie houdt de spanning er nog even in. Maar dit mag u zeker niet missen.

geen tribute project of een verzameling covers van de Stones zonder 
onderlinge samenhang, maar een reeks juweeltjes die tezamen een 
Stones verhaal vertellen. P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg 93 - hENNiE EN PEtER - PAssiE
De naam “PASSIE” dankt dit duo aan hun overtuiging om alles wat ze 
doen met meer dan gevoel uit te voeren. Beiden zijn al jaren actief met 
muziek en gedichten bezig en vertolken bekende en minder bekende 
songwriters en eigen teksten op bestaande melodieën. Alle Passie in 
het “Nederlandsch” waarbij Hennie de zang en vertellingen voor haar 
rekening neemt en Peter haar op de accordeon begeleidt. P: 12:00-
13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 93 (zORgBOERDERiJ) - ROsy siNgs gREAt 
AMERicAN sONgs
Rosmarijn Broers zingt liedjes uit “The Great American Songbook”. 
Gezellige ouderwetse liedjes van o.a. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, 
Doris Day, Peggy Lee, en vele andere legendarische zangeressen van 
de 20er tot de 60er jaren. P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

hOBREDERwEg 4A (MOlEN DE NAchtEgAAl)  
DE AccORDEuNtJEs
Accordeongroep “De Accordeuntjes” is na een paar jaartjes rust weer 
terug bij Muziek aan de Middenweg. Enthousiaste accordeonisten 
brengen vrolijke, meestal bekende liedjes. Meezingen gaat vanzelf, of 
je nu wilt of niet. Voor meezingteksten wordt gezorgd. 
P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 86 (DOOPsgEziNDE VERMANiNg)  
sOliD - clOsE hARMONy
Solid is een close-harmony pop groep uit Purmerend, bestaande uit 
acht personen, die al vanaf september 2008 met veel enthousiasme 
wekelijks met elkaar zingt. Close-harmony, 4-stemmig, vol energie 
en spirit, alle stukken gearrangeerd en meesterlijk begeleid door Billy 
Maluw. Het repertoire bestaat uit popsongs van de jaren 80 tot nu. 
Sinds 2008 met Billy Maluw (arrangementen, begeleiding) Lida Mijn-
ders (sopraan) Ilône Kops (sopraan) Karin Meijn (alt) Rineke van der 
Plas (alt) Helma Van den Ancker (tenor) Irma van Eijk (tenor) Clemens 
Roosendaal (bas) Jan van Arkel (bas). 
P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 86 (DOOPsgEziNDE VERMANiNg) - syA 
SYA is een zeer veelzijdig muzikaal trio, bestaande uit drie zange-
ressen, Sophie de Graaf, Yvonne Leek, Amanda Muller die zichzelf 
begeleiden op verschillende instrumenten. Akoestische meerstem-
mige luistermuziek, pop, folk country, begeleid op verschillende 
instrumenten zoals gitaar, harp, piano, accordeon, dwarsfluit en man-
doline. P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg 82 - PEu DE FEu – zigEuNERJAzz
Eigenlijk hoeven wij u niets meer over Peu de Feu, zeer bekend bij 
M.a.d.M., te vertellen, maar voor de nieuwkomers... Het repertoire 
van Peu de Feu bestaat uit zigeunerjazz met een dikke knipoog naar 
de swing. Men noemt dit genre ook wel: Hot Club de France, naar de 
bekende jazzformatie van gitarist Django Reinhardt en violist Step-
hane Grappelli. Zij zijn, eind jaren dertig vorige eeuw, de grondleggers 
geweest van deze opzwepende Gipsy jazz. 
P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg 70 - still MiNORs - iNDiE-FOlK
Als muziek in een hokje gestopt moet worden, kan Still Minors het 
best beschreven worden als een indie-folk duo dat dromerige en 
soms wat melancholische liedjes schrijft. Ze worden wel eens verge-
leken met Kings of Convenience. De Volendamse broers vinden inspi-

ratie in de hedendaagse Singer-Songwriter scene van Noord-Amerika.  
P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 65 - chAOs 
Vorig jaar hebben we al kennis mogen maken met deze band “Chaos”. 
Zes man/vrouw die bekend staat als de “Band voor elke gelegenheid” 
met een breed repertoire en verscheidene muziekstijlen, zoals Blues, 
Folk, Pop en Ierse songs. De combinatie viool, accordeon, ukelele, bas, 
gitaar, drums en meerstemmige zang geeft de band een eigen sound 
en wordt met enthousiasme ten gehore gebracht. Chaos zingt zowel 
Engels- als Nederlandstalig en bestaat al 23 jaar. P: 12:30-13:30-14:30-
15:30-16:30.

MiDDENwEg 56 - DE DANsONDERNEMiNg - i’D liKE
De Dansonderneming danst I’d Like op zondag 16 augustus tijdens 
Muziek aan de Middenweg. De Dansonderneming is al jaren een ver-
trouwd gezicht op het festival. Ook de komende editie van M.a.d.M. 
bieden zij De Dansonderneming weer de ruimte voor een bijzondere 
voorstelling: I’d like, een choreografie van Nanska van de Laar. P: 
12:15-13:15-14:15-15:15-16:15.

MiDDENwEg 54 - hANs lADuc - FiNgERstylE guitARist
Virtuoos en vanuit passie speelt hij eigen werk en prachtige vertol-
kingen van The Beatles tot Claudia de Breij en van Eric Clapton tot U2. 
Zijn muziek zou je kunnen omschrijven als “Fingerstyle gitaar”, maar 
heeft een unieke eigen sound die lekker in het gehoor ligt. 
P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

MiDDENwEg 54 - hANs lADuc & sANNE MAllANt
Tijdens zijn concerten werkt Hans graag samen met bijzondere 
talenten. Zo speelt hij regelmatig met zangeres Sanne Mallant. Zij 
heeft een prachtige stem en is dankzij haar opleiding aan de MusicAl-
lFactory in Tilburg een volleerd musicalartieste. Hans en Sanne ver-
tolken songs van b.v. Eva Cassidy, Claudia de Breij, Adele op hun eigen 
speciale manier. P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30.

MiDDENwEg 48 (REstAuRANt stOER)  
shiNy wAllPAPER - MEER DAN MuziKAAl BEhANg!
Zij zorgen voor een prettige sfeer met heerlijke live muziek op de ach-
tergrond. De uit Purmerend afkomstige coverband Shiny Wallpaper 
bestaat uit vijf enthousiaste en gedreven muzikanten. Het repertoire 
bestaat vooral uit covers met een jazzy randje. Het zijn bekende num-
mers maar ook wat meer toegankelijke easy listening en popsongs. Als 
het maar muziek is die een prettige sfeer creëert. Met zangeres Loes 
Mons, op gitaar Laurens Rijnsburger en Robert Kopinsky, op cajon/per-
cussie Edwin Baaij en op basgitaar en contrabas Rob van Leeuwen. P: 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.

Er klinkt weer muziek aan de Middenweg
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Fruitrassen bekijken en proeven
De POMologische Vereniging Noord-holland heeft een verzameling oude appel- 
en perenrassen bijeengebracht in een collectieboomgaard gelegen in de polder 
Beemster. Meer dan 330 van deze rassen appel-, peren- en pruimenbomen 
vormen daar samen een levend monument. De boomgaard is te bekijken op 
zaterdag 15 augustus tijdens een open dag. Daarnaast biedt de vereniging op 
zaterdag 29 augustus een smaakdag.

In de boomgaard staan rassen die al in de zes-
tiende eeuw geteeld werden. Rassen die er 
voor zorgden dat onze voorouders gedurende 
het hele jaar fruit konden eten door vruchten 
te koken, te drogen, te stoven, te wecken of 
gewoon lang te bewaren. Al die verschillende 
rassen hebben zo hun eigen kwaliteiten. Van 
elk van deze rassen staat in de boomgaard 
van de vereniging één exemplaar.
De POMologische Vereniging NH met meer 
dan 700 leden wil graag dat de genen van 
deze oude Noord-Hollandse rassen bewaard 
blijven en de kennis over het telen van oude 
rassen verspreid wordt. Op de open dag zijn 
exemplaren van alle oude rassen tegen zeer 
redelijke prijzen te bestellen. Dit kunnen 
hoog- of halfstammen zijn, maar ook klein 
blijvende bomen in spilvorm die in iedere tuin 
passen. 
Bovendien is informatie te verkrijgen over het 
aanplanten van een boomgaard, gezonde 

teelt, snoeien en culinaire adviezen, maar ook 
kan men rijp fruit proeven en meegenomen 
vruchten laten determineren. 
De jeugdafdeling van de vereniging biedt 
activiteiten voor kinderen met als thema 
leuk, lekker, leren. Een aantal kraampjes met 
honingproducten, informatie over landgoe-
deren en stolpboerderijen in Noord-Holland 
completeert het geheel.

De collectieboomgaard is gelegen aan de 
Volgerweg 26/hoek Middenweg in de Mid-
denbeemster. De open dag op zaterdag 15 
augustus duurt van 10.00 tot 16.00 uur. 
Voor de smaakdag op zaterdag 29 augustus 
kunnen belangstellenden zich vooraf aan-
melden bij smaakdag@hoogstamfruitnh.
com.
Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Voor meer informatie zie de site van de vereni-
ging www.hoogstamfruitnh.com .

   Innerlijk       Portret 
     Een project van Stichting Kunst met Plezier , www.kunstmetplezier.nl 

       

          
 

      
 

Deze verdiepingscursus van de Stichting Kunst met Plezier vindt plaats 
op instituut Breidablick te Middenbeemster van oktober 2015 t/m maart 

2016 gedurende 12 lessen (is inclusief presentatie), om de week, op 
zaterdagochtend van 9.15 – 11.45 uur. 

De deelnemers leren hier hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied 
van muziek, poëzie en beeldende kunst. Zij krijgen les van (top) 

kunstenaars en gaan de cursus afsluiten met een mooie wervelende 
presentatie waarbij alle drie de kunstvormen een geheel vormen. 

Wij worden gesteund door verschillende fondsen maar hebben nog een 
flink bedrag nodig om dit tot een volledig succes te maken. 

Daarom roepen wij alle Beemsterlingen op om hun bijdrage te geven, 
hoe klein ook, aan dit bijzondere project en natuurlijk ontvangt u 

daarmee korting op de entree voor de eindpresentatie en als u wilt 
wordt uw naam of de naam van uw bedrijf vermeld op facebook en op 

onze site. 
Steunt u ons? Of wilt u  op e.o.a. wijze meehelpen met dit project? 
Bel dan gerust met 06-15923226 Of geef op NL63RABO0130162736 

Tnv Stichting Kunst met Plezier o.v.v project Innerlijk Portret BB 
 
Hartelijke groet Maud de Leeuw  
Projectcoördinator Stichting Kunst met Plezier,  

Benefietdiner voor hospice
 
Voor de tweede keer organiseert stichting Vrienden van hospice thuis van 
leeghwater een diner ten bate van het hospice thuis van leeghwater. Dit 
benefietdiner vindt plaats op dinsdag 1 september in het Fort Resort Beemster. 

De keukenbrigade onder leiding van Paul de 
Graaf heeft een exclusief verrassingsmenu 
van vijf gangen samengesteld. Er wordt 
zoveel mogelijk gewerkt met lokale ingredi-
enten. De keukenbrigade bestaat uit Esther 
Been van Het Heerenhuis te Middenbeem-
ster, Frans Spijkerman van Spijkerman Eten & 
Drinken te Purmerend, Rick en Toon Sijtsema 
van La Mère Anne te Oudendijk, Paul de Graaf 
van Poterne Restaurant te Zuidoostbeemster 
en Raffaelle Uva van Ristorante Saporetti te 
Purmerend. 

Wijnimport J. Bart (Zuidoostbeemster) staat 
deze avond garant voor prachtige bijpas-
sende wijnen. Het heerlijke menu wordt muzi-
kaal omlijst door het Jacatra trio (o.l.v. Peter 
Engelenberg) en enkele korte voordrachten 
over het Hospice Thuis van Leeghwater. 

Omdat het Hospice voor haar inkomsten 
mede afhankelijk is van subsidies, donaties en 
giften wordt er gedurende het diner een vei-
ling gehouden. De opbrengst komt, net als 

het benefietdiner, geheel ten goede aan het 
Hospice. De veiling wordt geleid door veiling-
meester Piet Burger. 

Het benefietdiner vindt plaats op dinsdag 
1 september om 18.30 uur in Fort Resort 
Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeem-
ster. Belangstellenden kunnen voor € 100,00 
per couvert (inclusief wijnarrangement) deel-
nemen aan het diner. Ook is het mogelijk 
tafels te reserveren à € 800,- per tafel van 8 
personen.

Stuur een e-mail aan marketing@fortresort 
beemster.nl met daarin naam, adres, woon-
plaats, telefoonnummer, eventuele dieet-
wensen van én maak direct het geld over op: 
NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater 
o.v.v. “benefietdiner 2015”. Reserveringen 
worden op volgorde van binnenkomst afge-
handeld en per e-mail bevestigd. Reserve-
ringen zijn pas definitief nadat de betaling is 
ontvangen.

De open dag is een mooie gelegenheid om informatie te verkrijgen. 

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

 � In de kluitjes in de feestweekeditie werd de 
vraag gesteld wie wat wist over de uitslag 
van de wedstrijd Werelderfgoed Thuis. Zie 
de link hieronder voor een volledig verslag. 
werelderfgoedpodium.wordpress.com.

 � Oproep voor wandelvrijwilligers: vindt u 
het leuk om met ouderen te wandelen? De 
meeste ouderen zitten in een rolstoel en 
een enkeling loopt zelf. U loopt meestal 
met ongeveer 11 andere vrijwilligers, 13 
ouderen en 1 verzorgster van Middelwijck 
een stukje van zo’n anderhalve kilometer 
door Middenbeemster. Er wordt gewan-
deld op donderdagmorgen van 10.30 tot 
12.00 uur en bij slecht weer worden er an-
dere leuke dingen gedaan, zoals koersbal-
len. Aanmelden kan op donderdag morgen 
om 10.00 uur in Middelwijck bij de wandel-

groep. Of via de mail: j.tromp@rswp.eu.
 � Voor iedereen die op de autocross was: 

‘Het gaat goed met Mandy!!!’ Zij kreeg de 
band tegen haar aan.

 � Hebt u nog ergens een rolstoel staan die 
(bijna) niet gebruikt wordt? Wij houden  
ons aanbevolen voor de wandelgroep.  
j.tromp@rswp.eu .

 � Dank aan Beemster Gemeenschap en alle 
vrijwilligers die zich deze feestweek weer 
hebben ingezet! Zonder jullie geen kermis! 

 � Op de ijsbaan zijn tijdens de feestweek een 
oorbel, een fietssleutel en diverse kleding-
stukken blijven liggen. De eigenaars kun-
nen bellen met nr. 06-3603079.

 � Mail uw kluitjes naar redactie@binnen 
dijks.nu of geef het af bij drogisterij Anneke 
Jonker. 

wilt u adVeRTeRen? Bel (0299) 681463
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Het was weer fantastisch
De Beemster kijkt terug op een zeer geslaagde feestweek. Het weer zat niet altijd mee, maar dat stemming bleef er 
evengoed in zitten. Een impressie.

De puntentelling bij de zeskamp.

Met de autocross beleefde de feestweek een zinderende slotdag.

Ook aan de jongste Beemsterlingen  
is gedacht.

Je moet maar durven.

De rijdende school. Zo kon je ook op de kermis  

nog wat opsteken.

Uitleven op de stormbaan.

De skelterrace. Klaar voor de start.

Bij een  
zeskamp  

komt veel 
behendigheid 

kijken.

Volleyballen op zijn Beemsters.

Touwtrekken mag op een kermis niet ontbreken.

Hoog bezoek aan de Beemster.  

Pret met een waterballet.
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Beemsters ‘hotspot’:  
Strand, muziek & ontspannen

zOMER iN DE wEllNEss
Zomers is het goed vertoeven in de spa & 
wellness. Op het strand met de voetjes in het 
zand of in de ligweide, waar slechts vogels 
zingen. Beleef een van de opgietingen in de 
Kelo sauna of ervaar één van de andere vijf 
sauna’s. Een verfrissende duik in één van de 
baden, zoals het zoutwaterbad of het krui-
denbad. Proef zomerse gerechten & heerlijk 
smoothies. In de spa kan men terecht voor 
massages, hammam & gezichtsbehande-
lingen. 
Waarom naar het strand rijden als je hier heer-
lijk een dag kunt ontspannen!

POtERNE REstAuRANt 
& lOuNgE tERRAs
Niet alleen in de wellness is het genieten, ook 
op het lounge terras van het Poterne Restau-
rant is het een feestje. Op het lounge terras 
staan uitnodigende lounge banken en hang-
matten. Een verkoelend drankje of hapje is 
zo geserveerd vanaf de buitenkeuken en bar. 
Om het geheel compleet te maken is er een 
bedoïne tent met romantisch haardvuur om 
tot in de late uurtjes te verblijven. Chef-kok 
Paul de Graaf bereidt dagelijks een seizoens-
gebonden (h)eerlijk menu, met producten uit 
de streek. 
Het Poterne Restaurant & lounge terras staan 
los van het wellness centrum en is dagelijks te 
bezoeken. Alle dagen van de week geopend 
vanaf 11:00 uur voor lunch, diner, borrel, 
cocktails & koffie met gebak. 

lAzy suNDAy & iBizA MARKt
In de maand augustus worden er verschil-
lende evenementen georganiseerd waar-
onder de Lazy Sunday op 
9 & 16 augustus, vanaf 15:00 uur is er op het 
terras een Ibiza markt, waar een DJ zomerse 
muziek draait. Vanaf 16:00 uur gaat de grill 
aan! De Lazy Sunday’s en het lounge terras 
zijn wat ons betreft de nieuwste hotspots van 
de Beemster!
Door de bijzondere ambiance & de veelzijdig-
heid van de locatie is Fort Resort Beemster 
ook zeer geschikt voor bruiloften, vergade-
ringen & feesten!

Voor meer informatie 0299-682200, Nekkerweg 24 zuidoostbeemster, www.fortresortbeemster.nl

Voor wie het 

zomergevoel 

om de hoek wil 

ervaren kan 

bij Fort Resort 

Beemster komen 

genieten. 



Kerkdiensten

8 en 9 augustus 

nicolaaskerk Purmerend

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering / pastor Louis Weel m.m.v. een 

(klein) vakantiekoor

15 en 16 augustus

doopsgezinde gemeente

Zo. Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur  Dienst met Lidy Schutten  Kerk MB.  

r.k. Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00  Samenzang / Hans Nieuwkamp

nicolaaskerk Purmerend

Za.  14.00 uur   Mariazangmiddag o.l.v. Cantor Kees Schuurman 

met ruimte voor meezingen

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering/voorganger pastor Louis Weel 

mmv een (klein) vakantiekoor

22 en 23  augustus

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   Feestelijke Zomerdienst m.m.v. Femke Leek zang 

Kerk MB.

r.k. Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00  Samenzang / Amos 3

informatierubriek
Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA 
N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.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.

Kermis in westbeemster
 
westbeemster viert ook dit jaar, van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus, een eigen kermis.  
Alle activiteiten op een rijtje.

De festiviteiten beginnen op donderdag 20 augustus met het 
kampioenschap klaverjassen en kezen. Er worden vanaf 
20.00 uur drie potjes gespeeld in De Kerckhaen. Het inschrijf-
geld is € 2,50. De zaal is open om 19.30 uur. Opgeven bij 
Robert Ootes (06-15213051) of Dick Timmer (06-10669282).

Vrijdag 21 augustus wordt het six-toernooi wegens het 
succes van vorig jaar herhaald. Vanaf de junioren B kan er 
worden ingeschreven in zowel de heren/jongens- als de 
dames/meisjescategorie. Start 18.30 uur op het WBSV-terrein. 
Inschrijving per team € 10,00. Opgeven bij Jeroen Knijn (06-
52363825) of Dick Timmer (06-10669282).
Aansluitend begint, naast de kantine, het katknuppelen. 
Minimumleeftijd 12 jaar. Inschrijven kost € 2,50 p.p. Info: 
Sander Timmer (06-10530176) of Bas Komin (06-57563011).

Zaterdag 22 augustus kunnen kinderen zich volop vermaken. 
Ze worden in twee groepen verdeeld. De kinderen van 4 t/m 
9 jaar volgen vanaf 13.00 uur een spellenparcours. Voor de 
kinderen van 10, 11 en 12 die op de basisschool zitten of er dit 
jaar zijn af gegaan is er een voetbalsixtoernooi. Een team 
bestaat uit 6 spelers en speelt 5 tegen 5, jongens of meisjes of 
een mix daarvan. 
Aftrap 13.15 uur. De deelname is gratis. Opgeven bij Anouk 
Duif (06-37353023) of Dick Timmer (06-10669282). 

Zondag 23 augustus wordt voor de kinderen een skelter-
race gehouden. Er wordt in een aantal categorieën gereden: 
5-6, 7-8, 9-10 en 11-12 jaar. Op het zandveld naast de Lour-
desschool is een parcours gemaakt. Er staan twee skelters met 
helm klaar maar je mag ook je eigen skelter/helm meenemen. 

Deelname is gratis. Info: Cock Bakker (06-16976718) of Marcel 
Vlaar (06-14249238).

Aansluitend is er, om ongeveer 15.30 uur, een ballonnen-
wedstrijd op het Kerkplein. Deelname is gratis.

Er wordt bij WBSV op deze dag ook gevoetbald. 11.30 uur: 
WBSV VE1 – oud WBSV, 11.30 uur: WBSV 3 – Beemster 5, 
13.00 uur: WBSV 1 – Beemster 1, de voorwedstrijd voor de 
Beemster Cup. (Tijden onder voorbehoud.)

Rijperweg 52c  1462 ME Middenbeemster  
0299 684198

Denkt u nog 
aan uw kermis 
foto’s? Nu nog 
verkrijgbaar!



FORT RESORT BEEMSTER LOUNGE TERRAS
DJ | GRILL | FOOD |  | DRINKS | RELAX | COCKTAILS | SHOPPING

Lazy Sunday 
& Ibiza markt
9 & 16 augustus vanaf 15.00 uur 

Op het Lounge Terras kunt u genieten van de sounds van onze DJ. Relax in een hangmat.  
Ga langs alle kraampjes van de Ibiza markt. Proef zomerse cocktails & heerlijke  

hapjes van de grill. Gratis entree! Ook de allerkleinsten zijn welkom.  
Het Poterne restaurant en lounge terras zijn alle dagen van de week geopend voor lunch & diner.

 
FORT RESORT BEEMSTER: SPA & WELLNESS 

 De ideale plek om te ontspannen en te ontsnappen aan de drukte van alle dag: Beleef de unieke 
sfeer van het fort. Relax in een van de baden of op het zandstrand. Ervaar een van de opgietingen in de 

Kelosauna & geniet van een heerlijke massage of gezichtsbehandeling in de luxe spa. 
Proef de zomerse gerechten en huisgemaakte smoothies. 

Alle ingrediënten voor een perfect ontspannen dag.  www.fortresortbeemster.nl
 

 


