
Filmavond over bezetting en bevrijding

Rond de tentoonstelling ‘Beemster Bezet en Bevrijd’ wordt op donderdagavond 
24 september een filmavond gehouden in Agrarisch Museum Westerhem. Deze 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Gestart wordt met de DVD ‘Wel gefeliciteerd, het is vrede!’ In deze DVD komt een aantal Beem-
sterlingen aan het woord. Er is tijd en gelegenheid om op deze DVD te reageren. Mogelijk 
komen er aanvullingen of interessant verhalen los. Na de pauze volgt de film ‘Van waar zal 
mijn hulp komen?’ Het is het verhaal van de twee joodse zusters Fanny Rozelaar en Betty Meir. 
Over Fanny kan men al lezen in De Nieuwe Schouwschuit, julinummer 2015.  Maar het verhaal 
van haar zuster is nieuw. Een deel van Fanny`s verhaal speelt zich af aan de Hobrederweg in de 
Beemster. Toegang €3,50. HGB-leden: gratis.
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

Wilt u adverteren?
Bel (0299) 681463 of mail naar info@binnendijks.nu

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 19/20 september 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 september voor 17.00 uur!

inspraak moet 
normaal zijn
www.d66beemster.nl

Westbeemster kermis
is weer voorbij

De Volksspelencomissie van West-
beemster heeft zich weer ingespannen 
om een geslaagde kermis te organiseren. 

Dat is uitstekend gelukt. De sfeer was opper-
best en er vielen weer diverse kermisgangers in 

de prijzen. Jos Knijn werd eerste bij het kezen, 
het dames-sixtoernooi is gewonnen door De 
Rammetjes en het jeugd-sixtoernooi door Fc 
Nert. De trekkertrek leverde als categorie-
winnaars Ruben, Dave de Boer, Bas Vlaar, en 
Clemens Oudshoorn op.

De draaimolen ontbrak natuurlijk niet. 
Daan draaide zijn rondjes 
in opperste concentratie. 

Breedband Beemster
op promotietour
Breedband Beemster heeft zaterdag 29 augustus een bezoek gebracht aan twee 
buurtverenigingen tijdens hun buurtbarbecue. Frank van Boven kwam als toetje 
vertellen hoe ver het burgerinitiatief inmiddels is gevorderd.

Desgevraagd vertelt Frank van Boven aan de 
Binnendijksredactie dat het geen verloren 
energie is die de medewerkers van Breedband 
Beemster steken in het promoten van een nieuw 
glasvezelnetwerk. ‘Overal gonst het. Eerst in de 
buitengebieden en nu ook in de kernen.’

Het burgerinitiatief is opgezet met als doel 
de Beemster leefbaar te houden. Daar hoort 
een probleemloos werkend internet bij. Zeker 
in de buitengebieden schort het daar volgens 
Van Boven aan. Dat blijft niet onopgemerkt. 
Mensen die in het buitengebied een huis 
willen kopen haken af als ze horen dat het 
internet niet goed werkt, aldus Van Boven. 

Een reden te meer om het glasvezelnetwerk 
onder de aandacht te brengen.
Iedereen vindt half september het aanbod van 
Breedband Beemster op de mat. De markt-
conforme prijs blijft nog even geheim maar 
wel is bekend dat de deelnemers straks met 
250 Mbps kunnen downloaden èn met 250 
Mbps kunnen uploaden. Bij glasvezel zijn die 
snelheden namelijk gelijk -  in tegenstelling 
tot de huidige koperkabel.
Iedere week mailt  Breedband Beemster haar 
nieuwsbrief aan alle mensen die hun e-mail 
adres op de site hebben achtergelaten. Wie 
die nog niet ontvangt, kan zich aanmelden via 
www.breedbandbeemster.net.

Frank van Boven hield onder meer 
een praatje bij De plataan.

Bijeenkomst dorpsraad
De Dorpsraad Noordbeemster houdt op donderdag 10 september zijn reguliere 
bewonersbijeenkomst in de Bonte Klaver. Start 20.00 uur.

Op de agenda staat onder andere een presentatie door mevrouw Janny Eggens van Wonen 
plus. Zij zal duidelijk maken wat Wonen plus in deze regio kan betekenen voor mensen met een 
beperking, chronisch zieken en ouderen, waardoor zij langer in staat zijn zelfstandig te wonen. 
De organisatie werkt met vrijwilligers. Ook de stand van zaken rond de N509 en de Bonte 
Klaver komen aan de orde.

dorpsraad Zuidoostbeemster 
werkt aan dorpsvisie
Bewoners van Zuidoostbeemster hebben in overleg met de Dorpsraad 
Zuidoostbeemster een enquête gemaakt. De raad wil graag weten wat er leeft 
onder alle bewoners. 

Zo is het plan ontstaan om aan de hand van een enquête een dorpsvisie te schrijven. Het ver-
zoek aan alle bewoners van Zuidoostbeemster is om vanaf 5 september de enquête in te vullen. 
Dat kan via http://redirect.netq.nl/visiezob. 
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Passie voor paarden
Niet haar goklust maar wel haar passie voor paarden lokte de 28-jarige 
Antoinette Knook uit Zuidoostbeemster op donderdag 27 augustus naar de 
kortebaandraverij te Middenbeemster. Al van kleins af aan heeft zij een affiniteit 
met paarden en de daarmee samenhangende sport. Paardrijden zit haar als het 
ware in het bloed. In het verleden heeft zij menig ponymeisje les gegeven bij 
Ponyclub Zuidoostbeemster.

Naast het houden van een eigen paard heeft 
zij ook altijd die van anderen graag ver-
zorgd en bereden. Momenteel doet ze dat 
bij de in IJslandse paarden gespecialiseerde 
stal Fra Roan te Westbeemster. De korte-
baandraverij was echter nog een onbekend 
terrein voor Antoinette. Dit jaar besloot 
ze haar beginnergeluk maar eens te gaan 
beproeven en bereidde zich zo serieus en 
zorgvuldig mogelijk voor. Het internet werd 
op allerhande koersuitslagen en prognoses 
gecheckt. Voor het eerste startsein werden 
paarden, jockeys en sulky’s bekeken. Ver-
volgens werd er een wedstrijdformulier bij 
de totalisator opgehaald, de verwachtingen 
ingevuld en het geld ingezet.

Ondanks het feit dat Antoinette aardig wat 
winscores goed voorspeld had, ging de grote 
prijs aan haar voorbij.  De 7-jarige donker-
bruine merrie Backpearl Trans R boekte in 
Middenbeemster haar vierde seizoenzege 
en haar tweede op rij. Voorlopig lijkt nie-
mand haar te kunnen kloppen. pikeur Danny 
Brouwer zit op rozen. De concurrentie lijkt 
kansloos in de slotmaand.  Maar de ervaring 
leert dat men vooraf nooit gewonnen heeft. 
Elke koers is anders. Net als de vele deelne-
mers gaat Antoinette ook in de herkansing. 
Op donderdag 10 september zal zij in purme-
rend opnieuw een gokje wagen. 

                                                         Joke 

De grote prijs ging aan Antoinette voorbij,
maar ze bleef lachen.

Doe Mee! breedbandbeemster.net

Breedband Beemster

Welke TV zenders kan ik ontvangen?

U ontvangt standaard 50 digitale zenders, waarvan de 14 meest bekeken in 
HD kwaliteit met een bijgeleverde smartcard. Gebruikt u geen smartcard, dan 
ontvangt u de 20 meest bekeken zenders (waaronder NPO1, 2 en 3 maar ook 
RTL4, 5, 7 en 8, Net5, SBS6 en Veronica) in hoogwaardige digitale kwaliteit. 
Extra zenderpakketten (waaronder Eredivisie, HBO en FILM1) zijn optioneel 
tegen een geringe meerprijs beschikbaar.

Na de bekendmaking van onze prijzen medio september kunt u het complete 
zenderoverzicht op onze website www.breedbandbeemster.net vinden. 

Kan ik meerdere TV's aansluiten?

Ja, voor de basisdienst digitale televisie kunt u voor de standaard zenders 
meerdere TV’s aansluiten met uw huidige  coax-bekabeling. Wilt u het 
volledige basispakket, inclusief de HD zenders, dan heeft u per extra TV een 
extra smartcard nodig. Tevens dient elke TV met smartcard te beschikken 
over een (ingebouwde) decoder.

Voor de dienst interactieve televisie heeft u per televisie een interactieve 
ontvanger (settopbox) nodig.  

Gaat het gebruik van interactieve televisie ten koste van mijn 
internetsnelheid?

De bandbreedte die u nodig heeft voor interactieve televisie plaatsen wij 
bovenop uw internetsnelheid. Uw behoudt dus de volledige 250Mbps 
internetsnelheid!

Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen!
 
Kom eens langs voor: 

  de Experience ‘Beleef De Beemster’   
en maak een digitale reis door de tijd

  feestelijk verpakte cadeaubonnen
  boeken en (ansicht)kaarten van De Beemster
	 	fiets-	en	wandelkaarten
	 	vlaggen	en	wimpels
  leuke geschenken

 
Bezoekerscentrum Beemster
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 t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur

 

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

Begin tijdig met uw 
WEERSTAND op te bouwen 
als het weer omslaat!
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0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

Na het succesvol voltooien van deze oplei-
ding startte hij in 2005 JIp Automobielen, 
gevestigd aan de G.G. Schipperstraat 2 De 
Rijp. Een universeel autobedrijf waar men 
terecht kan voor: ApK, periodiek onderhoud, 
diagnose elektrische systemen, schade 
en taxeren, smeermiddelen, verlichting, 
banden,  glas & airco service, schokbrekers, 
accu’s, trekhaken en dergelijke. Ook voor 
in- en verkoop van gebruikte auto’s is men 
bij JIp aan het juiste adres en dan met  name 
voor de merken Volkswagen, Opel en Ford. 
Daarbij geldt volgens Jip vooral het  motto 
dat ‘een echte auto zichzelf verkoopt’.

Het personeelsbestand bestaat, naast Jip 
zelf, uit een drietal prima monteurs. Zij 
volgen geregeld trainingen en opleidingen 
om vrijwel alle voorkomende elektronische 
storingen te kunnen verhelpen.  Het leveren 
van een goede kwaliteit en service aan zijn 
klanten staat bij Jip uiteraard voorop. Maar 
even zo belangrijk vindt hij het contact met 

deze klanten. Dat maakt het dagelijks werk 
zeker zoveel leuker. Je opsluiten in een werk-
plaats en het uitvoeren van je werkzaam-
heden is prima, maar het directe contact over 
het behaalde resultaat geeft nog meer vol-
doening. Dat het flink aanpoten is voor deze 
zelfstandig ondernemer moge duidelijk zijn.

Het runnen van het eigen bedrijf doet Jip 
echter niet alleen. Hij weet zich verzekerd 
van de steun van zijn echtgenote Diana. 
Naast haar eigen baan en de zorg voor een 
jong gezin met drie kleintjes is zij ook drie 
dagen per week druk met de administratie. 
Naast werken en zijn gezin heeft Jip nog een 
andere passie namelijk het restaureren van 
de hobby VW bus uit 1972. Dat de realisatie 
van dit project wegens drukte een langere 
termijn planning heeft meegekregen mag de 
pret niet drukken. 

Joke

Binnendijksebedrijven
een echte auto verkoopt zich zelf
De 34-jarige in Noordbeemster opgegroeide Jip de Lange is al sinds 2003 
werkzaam in de autobranche. Een beroepsgroep die hij via zijn vader van huis 
uit heeft leren kennen. Na het voltooien van zijn opleiding als autotechnicus en 
keurmeester ging hij in 2003 in Middenbeemster voor een baas aan de slag. Het 
ondernemersbloed stroomde kennelijk waar het gaan moest, want Jip besloot zijn 
diploma Bedrijfstechniek voor het Vervoersmiddelenbedrijf te gaan bemachtigen.

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

NU OOK OPSLAG VOOR UW ZOMER- OF WINTERBANDEN.

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L
G . G .  S C H I P P E R S T R A AT  2 ,  D E  R I J P   |   T E L :  0 2 9 9  6 9  0 1  6 1   |   M O B :  0 6  2 0  4 0  8 9  3 7

VOLKSWAGEN GOLF PLUS,  1.4 TSI, TEAM, VOL OPTIES 97000 KM 2011 KOMT BINNEN

MERCEDES A150 CLASSIC, ZWART, 5 DEURS, AIRCO, 89000 KM.  2006 € 7400,-

AUDI A1 1.4 TFSI, ZWART, AIRCO, LMV, 47000 KM. 2011 € 13750,-

TOYOTA AYGO, GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM. 2008 €  4950,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TRENDLINE 5 DEURS, AIRCO, BLAUW MET. 168000 KM. 2005 € 5250,-

VOLKSWAGEN UP1.0 MOVE UP BLEU MOTION, 5 DRS, NAVIGATIE, AIRCO 51000 KM 2013 VERKOCHT

   

Burgemeester op 
verkenningstocht met de bus
Burgemeester Joyce van Beek is onlangs op verkenningstocht geweest met 
buslijn 416 (Buurtbus Beemster). Ze deed dat op uitnodiging van buurtbus-
chauffeur en D66-commissielid Harry Heijmans.

Joyce van Beek met Harry Heijmans.

Joyce genoot zichtbaar van deze rit en sprak 
over een toeristische route die de bus aflegt. 
Vooral in de smalle straatjes van De Rijp waar 
de buurtbus doorheen moet manoeuvreren 
keek ze haar ogen uit en kwam ze met menige 
vraag. Die vragen werden beantwoord door 
secretaris Hans plantfeber die haar tijdens de 
anderhalf uur durende ronde heeft bijgepraat 
over het ontstaan van de buurtbus en het 
dagelijkse wel en wee.
Zo maakte Hans plantfeber de burgemeester 
attent op de halte Groenveld. Het bestuur van 

de buurtbus wil er graag een abri, omdat daar 
jaarlijks zo’n 1.200 reizigers instappen. Met 
de nieuwbouw langs de Rijperweg zal het 
aantal reizigers vanaf die halte de komende 
jaren alleen maar toenemen. Hans plantfeber 
over de noodzaak van een abri: ‘Je staat in 
een open vlakte en bij windkracht twee zit je 
permanent al in de war en bij windkracht vijf 
waaien die reizigers echt de bus in.‘
De burgemeester vond het een prachtig rondje 
en vertelde dat ze ook de komende tijd verschil-
lende verenigingen in de Beemster zal bezoeken.

Jip de Lange runt in De Rijp 
een universeel autobedrijf.

tips op maat
over veilig Wonen
De Roadshow Veilig Wonen toert in 2015 en 2016 door gemeenten in  Zaanstreek-
Waterland. Op zondag 6 september staat de roadshow Veilig Wonen van 
11:00 tot 17:00 uur op het Tobias de Coeneplein tijdens de Zondagmarkt in 
Middenbeemster. Burgemeester Joyce van Beek verricht de opening. 

Tijdens de Roadshow Veilig Wonen ontvangen bezoekers, tips en adviezen op maat van de 
gemeente, brandweer, politie, ambulance en andere lokale hulpverleners. Er wordt informatie 
gegeven over wat inwoners kunnen doen om de veiligheid te vergroten en risico’s te beperken. 
Als het er op aan komt staan professionele hulpverleners klaar, maar samen voorkomen is 
beter! Meer informatie over de Roadshow staat op www.vrzw.nl/roadshow. 



BESLUIT RESP. BELEIDSREGELS
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

BEEMSTER 2015
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 27 augustus 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en artikel 3:42 
van de Algemene wet bestuursrecht, voor een ieder op het gemeentehuis van 
Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente Purmerend (Purmersteen-
weg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:

  De besluiten van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015, inhou-
dende vaststelling van:

 - het Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015;
 - de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015.
De besluiten zijn in werking getreden op 1 augustus 2015 en werken terug tot 
en met 1 januari 2015. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een 
afschrift krijgen van genoemde besluiten. De Gemeentebladen (70427 resp. 
70428) zijn ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 18 augustus 2015 besloten het volgende 
huisnummer vast te stellen:

  Nekkerweg 63, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1222109)
En op 26 augustus 2015 hebben burgemeester en wethouders met besluit-
nummer 1223764 ten behoeve van hernummeren het volgende besloten:

Intrekken  Vaststellen
IJsboutpad 11 wordt  Appels en Perenpad 11,  

Zuidoostbeemster
Appels en Perenpad 11 wordt  Appels en Perenpad 13,  

Zuidoostbeemster
Appels en Perenpad 13 wordt  Appels en Perenpad 15,  

Zuidoostbeemster
Appels en Perenpad 15 wordt  Appels en Perenpad 17,  

Zuidoostbeemster
Appels en Perenpad 17 wordt  Kruidenierspeerstraat 20,  

Zuidoostbeemster
 
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders 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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. 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.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD OP 8 SEPTEMBER 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:

  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan een  
tussenbouw en de bouw van een wagenberging op het perceel   
Zuiderweg 33a in Zuidoostbeemster.

  Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het  
Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

  Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de  
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek-Waterland (GGD).

  Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2016 van de GGD. 
  Voorstel met betrekking tot de cliëntenparticipatie in het sociaal domein.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 8 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:

  Voorstel tot het toelaten van mevrouw I.L. Bregman-Middelburg tot lid van 
de gemeenteraad.

  Dit voorstel voorziet erin, dat mevrouw Bregman de opvolgster wordt van 
mevrouw I. Fidder-Langerijs, die ontslag heeft genomen. Dit betreft een 
raadszetel van de fractie van de Beemster Polder Partij.

  Voorstel tot het benoemen van de heer W.J. van Twisk tot plaatsvervangend 
lid van de raadscommissie (commissielid). 

  Raadsleden zijn automatisch lid van de raadscommissie en elke raadsfractie 
kan één plaatsvervangend lid voordragen voor dit lidmaatschap. De fractie 
van de VVD heeft de heer Van Twisk voor deze functie voorgedragen.

Op www.beemster.net vindt u de volledige agenda’s en stukken van de 
vergaderingen.  Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. 
Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 
13.30 tot 19.00 uur). 

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

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
24 augustus 2015 Middenweg 25  Het overkappen van de   

longeercirkel en de stapmolen
27 augustus 2015 Zuiderweg 40a  Het verbouwen en vergroten 

van de garage/berging
27 augustus 2015 Middenweg 186  Het vestigen van een  

bruidswinkel 
31 augustus 2015 Burgemeester Het plaatsen van een 
  Postmastraat 37   dakkapel op het voor-  

dakvlak van de woning

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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. 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.
 

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
19 augustus 2015 Jisperweg 111  Vervangen van dakbedekking 

op bedrijfspand
24 augustus 2015 Rijperweg 117  Vervangen en veranderen  

woning
26 augustus 2015 Zuiderweg 40a  Verbouwen/vergroten  

van de garage/berging
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. 

ONTVANGEN AANVRAGEN VERGUNNING 
OF ONTHEFFING A.P.V. 

EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
18 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan   
de openbare weg,   
driehoeksborden,   
Circus Moscow Star 

24 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg,   
driehoeksborden,   
Circus Renz International 

24 augustus 2015 Bamestraweg  Vergunning plaatsen 
  naast telecommast   voorwerpen op of aan de  

openbare weg, mobiele   
hijskraan 

24 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Jantje Beton in   
landelijke collecteperiode  
van CBF

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u 
over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via 
(0299) 452 452.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
2 september 2015 Middenpad 23 Het oprichten van een woning

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 september 
2015  tot en met 19 oktober 2015 van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags 
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente 
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende de terinzage-
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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

VERLEENDE VERGUNNING OF
ONTHEFFING A.P.V.

EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
26 augustus 2015 Bamestraweg  Vergunning plaatsen 
  naast telecommast   voorwerpen op of aan   

de openbare weg,   
mobiele hijskraan 

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders 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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. 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
20 augustus 2015 Hobrederweg 18 MV15-026 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.



HGB Inloopavond

Het Historisch Genootschap Beemster houdt op maandag 7 september weer een  inloopavond. Belangstellenden 
zijn van 20.00 tot 22.00 uur welkom in complex Westerhem (Middenweg 185). Een interessante en leuke avond met 
koffie of thee voor iedereen die - op welke manier dan ook - geïnteresseerd is in de historie van de Beemster en haar bewoners.
Neem vooral oude foto’s, films of interessante documenten mee. Dat maakt het extra plezierig om daar met elkaar over te praten 
en het archief wordt daarmee nog aantrekkelijker.
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SPort
Binnendijks

Beemster 
kinderen komen 
in beweging
Alle Beemster schoolkinderen nemen deel 
aan het onlangs begonnen project Beemster 
Kinderen in Beweging (BKB). Dit project is een 
samenwerkingsverband tussen de Beemster 
scholen, de Beemster sportverenigingen, de BG en de 
gemeente Beemster. 

Het doel van dit project is Beemster kinderen kennis te 
laten maken met de diverse sportverenigingen binnen hun 
gemeente, kinderen meer te laten bewegen en hopelijk hier-
door enthousiast te maken voor het deelnemen aan één (of 
meer) sporten en het bevorderen van de lichamelijke gezond-
heid, door het beoefenen van een actieve sport.  
De kinderen nemen deel aan clinics, die (onder schooltijd!) 
worden gegeven door de Beemster sportverenigingen. Na 
afloop krijgen de  kinderen een flyer van de desbetreffende 
vereniging  met een aanbod om nader kennis te maken met 
de sport die daar wordt beoefend. De clinics worden gegeven 
door ervaren sportinstructeurs en trainers, die worden bijge-
staan door stagiaires van diverse sportopleidingen. Op web-
site www.bkb-beemster.nl kunnen mensen zich als vrijwilliger 
opgeven. Er zijn chauffeurs, begeleiders en bestuurders nodig. 

Sv Beemster de sterkste in 
voorwedstrijd voor Beemstercup 
De voorwedstrijd voor de Beemstercup werd dit jaar gespeeld tijdens de Westbeemster kermis en ging tussen 
WBSV en SV Beemster. Omdat de wedstrijd was gepland in een bekerweekend had dit nog al wat voeten in de 
aarde. SV Beemster had gelijktijdig twee wedstrijden en er was geen scheidsrechter te vinden. Uiteindelijk 
heeft Beemster 2 de bekerwedstrijd tegen Wherevogels gespeeld, en trad Beemster 1 aan in de West.

De eerste helft ging het aardig gelijk op. SV Beemster had 
meer balbezit, maar ook WBSV kon diverse goede kansen cre-
eren. Aangezien het behoorlijk warm was, laste scheidsrechter 
Michael pinkus drinkpauzes in. In de veertigste minuut werd 
een doorgebroken Jurg Schouten door WBSV keeper Schipper 
onderuit gehaald. Hij kwam weg met een gele kaart. De vrije 
trap daarna eindigde op de kruising.

Na rust werd Beemster sterker. In de 10e  minuut werd een 
aanvaller van Beemster onderuit geduwd, wat leidde tot een 
penalty waaruit Jan Meyering de 0-1 scoorde. Al snel hierna 
volgden de 0-2, 0-3, en 0-4, door Jurg Schouten, Jan Meyering 
en Lorenzo Rijmers. Toen was de wedstrijd wel gespeeld, en 
volgden in de laatste 10 minuten de 0-5 en 0-6 door Giancarlo 
Trovato en Daniel Gontha.

De strijd ging aanvankelijk gelijk op.

Beemster ruiters naar nK
De Noord-Hollandse kampioenschappen dressuur en 
springen voor pony’s zijn op 15 augustus verreden. 
Voor sommige ruiters was het een lange dag, 
zeker wanneer ze zowel meededen aan springen 
als dressuur. Maar als je in de prijzen valt, kan de 
dag niet lang genoeg zijn. Dat gold zeker voor de 
ponyruiters van de Beemster Ruiters. 

Het was gelijk in de ochtend al raak bij het springen. Jildou van 
der Wal met haar pony Nynke werd kampioen in de klasse B 
springen categorie C. In de klasse B springen categorie D/E 
werd Renzo Laffra reserve kampioen met zijn pony Iceman. 
Bij het springen in de klasse L categorie D/E werd pien Speec-
kaert kampioen met haar pony Novell. En na een spannen de 
strijd werd kampioen in de klasse M categorie D/E Ylva van der 
Vlugt met haar pony Chelsea’s Miracle.
Bij de dressuur hebben de Beemster Ruiters ook goed 
gescoord. Reserve kampioen in de klasse B categorie D/E werd 
Rick Walgreen met zijn pony Blackberry. In de klasse L1 cate-
gorie A/B werd kampioen Gwen Simons met haar pony Nina.
Alle bovengenoemde combinaties zijn afgevaardigd naar de 
Nederlandse kampioenschappen voor pony’s in Ermelo die 
vorige week zijn gehouden. Jildou van der Wal met haar pony Nynke.

Hercules Beemster 
biedt trainingen voor 
jeugd en volwassenen
Hercules Beemster biedt dit seizoen, naast het 
succesvolle turnprogramma, diverse trainingen 
aan recreanten, van kleuters tot senioren. Speciale 
aandacht vraagt de vereniging voor een vast uurtje   
conditietraining  voor volwassenen.

Iedere week een vast moment als basis voor het verbeteren 
van de  conditie en bij te kletsen met de andere leden. Bij Her-
cules zijn er nu vier groepen waar dit al jaren gebeurt. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
De oefeningen zijn zeer gevarieerd en aangepast aan (de 
wensen en mogelijkheden van) de groep. Ook voor mensen 
die herstellende zijn van een blessure bijvoorbeeld. Spel is een 
onderdeel van de training. 
De uren zijn in de gymzaal van de basisscholen. Woensdag 
20.00 uur: te Zuidoostbeemster in het multifunctioneel cen-
trum met allerlei vormen van conditietraining (vanaf 40 jaar). 
Donderdag 19.30 uur; te Middenbeemster in de Blauwe Mor-
genster met allerlei vormen van conditietraining (vanaf 50 jaar). 
Donderdag 20.45 uur: (vanaf 30 jaar) te Middenbeemster in de 
Blauwe Morgenster met zwaardere conditietraining en als spel 
met name volleybal. Ook is er een vast uurtje aerobics. Dinsdag 
19.30 uur: te Middenbeemster in de Blauwe Morgenster. 
Diverse leden van de groepen  zitten al tientallen jaren op deze 
uren, enkelen zelfs vanaf de kleutergym. Betere reclame is bijna 
niet denkbaar. Kijk voor overige informatie op website www.her-
culesbeemster.nl , of neem contact op met Liesbeth Klinkhamer 
(06-13563127) en volg het wel en wee van Hercules op Facebook.
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theaterstuk 
over albert 
Schweitzer 
Albert Schweitzer stierf vijftig jaar 
geleden. Over deze bijzondere man 
is op zondag 13 september in de 
Keyserkerk een theaterstuk te zien. 
Dat begint om 14.00 uur.

In het theaterstuk ‘Schweitzer’ zoekt een lui-
paardman zijn heil bij dokter Schweitzer in 
diens ziekenhuis aan de rivier de Ogowe in 
Lambarene. Deze man zal Schweitzer het hele 
stuk lang als een schaduw begeleiden, ook als 
de zwarte man al lang in de loopgraven van 
Europa gestorven is.
Anders dan een biografie over Schweitzer is 
dit voluit theater. Aan de hand van het levens-
verhaal van de gelauwerde dokter wordt een 
aantal grote thema’s naar boven gehaald. 
Dan gaat het om de illusie van de alwetende 
Europese mens, de strijd om de eerbied voor 
het leven (en de afbraak aan alle kanten van 
fauna, flora en mensenrechten) en de naar het 
lijkt onoplosbare problematiek waarin Afrika 
verzeild raakte.

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:

  Seniorenbiljart 
Zuidoostbeemster.
Oproep nieuwe leden. 
Er wordt gespeeld op 

  de maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag. Competitiespelen is op 
maandag en vrijdag, of op dinsdag en don-
derdag. Men mag ook op één middag per 
week spelen. Beginner of gevorderde? 
Maakt niet uit. Het gaat om vriendschap-
pelijkheid en gezelligheid. Informatie: W. 
on, tel.0299-423156, V. Kuijper, tel. 0299-
425581 of p. de Wit, tel. 0299-673844

  Een maquette van de weegbrug?? U kunt 
hier uitgebreid in volgende Binnendijks 
over lezen.

 
  Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn 
tafeltennisvereniging Beemster en bestaan 
al ruim 60 jaar.We tafeltennissen op recrea-
tieve basis waar sportiviteit en gezelligheid 
voorop staat. De leeftijd varieert van 10 
tot 80+. Onze clubavond is op donderdag-
avond van 20.00 tot 22.30 uur in het buurt-
huis Middenpad 1 Zuidoost Beemster. Het 
bestuur nodigt ieder uit om enkele keren 
gratis mee te spelen en de sfeer te proeven. 
We gaan weer samen sportief smullen!

  plantsierkunst en pottenbakkersambacht 
tijdens het Open monumentenweekend op 
12 en 13 september aanstaande. 

  De Keyserkerk in Middenbeemster is op 
beide dagen van 13.00 – 17.00 uur open.

  plantsierkunst en het ambacht van de potten-
bakker vloeien dit weekend samen in de vorm 
van bijzondere plant-arrangementen, uitge-
voerd door Harrie van IJlst en Ronald Wage-
naar van Ranonkel arrangeurs  in en om het 
keramisch werk van Bob Ernsting, keramist. 

  

  Op 8 mei 2016 start de derde editie van de 
Beemster Erfgoed Marathon. Je legt deze 
marathon samen, afwisselend hardlopend 
en fietsend, af. Na 21 of 42 km staan hot-
tubs en lekkere versnaperingen klaar om 
heerlijk na te genieten van deze belevenis. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om in een 
team van drie personen op één tandem mee 
te doen aan de hele marathon. Inschrijven 
is mogelijk vanaf zondag 30 augustus vanaf 
10.00 uur via onderstaande link. 

  http://www.beemstererfgoedmarathon.nl/
inschrijven.

  Je kijkt je ogen uit op de Zondagmarkt 
in Middenbeemster. Elke eerste zondag 
van september. Op de uitgebreide markt 
kijk je je ogen uit. Er zijn streekproducten, 
tot 14:00 uur een kindermarkt, muzikale 
optredens, de automarkt, een podium met 
optredens zijn, ambulance en brandweer 
personeel demonstraties. Dit kan alleen 
in goede banen worden geleid met behulp 
van veel vrijwilligers. Wilt u ook bijdragen 
aan een succesvolle markt? 

  Meld u dan aan door een mailtje te sturen 
naar zondagmarkt@hotmail.com.

 
  Wilt u een voorproefje van de tentoon-
stelling, de arrangementen zijn tijdens de 
zondagsmarkt in Middenbeemster op 6 
september a.s. in de Keyserkerk te bezich-
tigen van 12. 00 – 17.00 uur.

  Een oproep voor vrijwilligers om rolstoel-
bewoners te begeleiden naar de culturele 
avonden op Breidablick? De culturele avond 
is één keer per twee weken.

  Op zaterdag 12 september doet molen 
De Nachtgaal mee aan de Open Monu-
mentendag. De molen is te bezichtigen 
op woensdag van 12.00- 16.00 uur of  
zaterdag van 10.00- 16.00 uur, Hobre-
derweg 4a te Middenbeemster.

  Tieners timmeren bij Beemster School voor 
Meubelmaken. Deze tieners hebben zelf 
iets gepresteerd. Op verzoek:

  de volgende Tiener Timmer 3-daagse is op 
Maandag 28 december t/m woensdag 30 
december 2015. Tel. 0299 603092. 

 Info@konijnmeubelmakers.nl 
 www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

 
  Muzikale psychologische thriller in Fort bij 
Spijkerboor.

  De plek waar kinderen met plezier leren 
zingen! ZING MEE MET HET BEEMSTER 
KINDERKOOR.

  Al ruim tien jaar is het Beemster Kinder-
koor één van de plekken waar kinderen hun 
stem leren gebruiken en waar ze lol in het 
samen zingen krijgen. Geoefend wordt er 
wekelijks op twee locaties: Wekelijks op 
woensdag, van 16.30 – 17.15 in de Kapel, 
pr. Wilhelminasingel 39 ZOB o.l.v. Jan 
Maarten Koeman en op vrijdag, van 16.00 
– 16.45 in de Keyserin Middenweg 148 MB 
o.l.v. Minke Huisenga Wij starten dit sei-
zoen 6 september op de zondagmarkt in 
Middenbeemster. Daarna gaan wij aan de 
slag met een die-ren –en oogstproject, en 
met De nieuwe kerstmusical!! De kosten 
bedragen 40 euro van september tot en 
met mei. INFO EN OpGAVE: marie-luise-
dow@quicknet.nl.

 
  Molen De Nachtegaal  is aanwezig op  
zaterdag 5 en zondag 6 september bij  
‘purmerend onder stoom’! ‘Station Koe-
markt’ en ‘station Kaasmarkt’ zullen 
weer met elkaar verbonden zijn door een 
heuse stoomtrein. Ook molen De Nachte-
gaal is aanwezig. Met een motoraange-
dreven mobiele maalsteen wordt ter plekke 
(Beemster)graan gemalen dat vervolgens 
tot bloem gezeefd zal worden. De Beemster 
paerelbroden die Bakker Harry de Groot 
van het ambachtelijk gemalen graan bakt 
zijn niet te versmaden. 

  Verscholen in het polderlandschap van de 
Beemster ligt het grootste en meest noor-
delijke fort van de Stelling van Amsterdam, 
Fort bij Spijkerboor. In het kader van de 
Stellingenmaand en de Dag van de Nacht 
‘Geen weg meer terug’. In ‘Geen weg meer 
terug’ zoeken drie dames een schuilplaats. 
Speeldata Geen weg meer terug  Op 18, 
19, 25 en 26 september om 20.30 uur in 
kader van de Stellingenmaand. En 23 en 
24 oktober om 20.30 uur. Extra voorstel-
ling om 23.00 uur op 24 oktober ter ere van 
de Dag van de Nacht. Locatie Fort bij Spij-
kerboor, Westdijk 46, 1464 pC Westbeem-
ster. Tip: trek warme kleding aan. Kijk voor 
route-informatie op fortspijkerboor.nl. 
Reserveren: kKaarten kosten € 12,50, bel 
06-18651896 of mail naar p.zuurveld58@
gmail.com.

  KOORLEDEN GEZOCHT: pop-en Musical-
koor Ladies Voice  uit ZOB is op zoek naar 
dames die willen meezingen.Ladies Voice 
is een 55+ dameskoor en bestaat al 23 
jaar.De repetities zijn gestart in september 
in Wooncentrum Zuiderhof in Zuidoost-
beemster op dinsdagavond van  19.30 tot 
21.30 uur. Bel voor informatie naar Gerrie 
Modder, tel. 0299-423647.

  Ook u kunt kluitjes insturen, mail naar 
redactie@binnendijks.nu of geef het 
af bij drogisterij Anneke Jonker. 

Bott brengt 
nieuwe musical
De jongenmusicalgroep BOTT start 
binnenkort de repetities voor haar 
nieuwe musical, ‘Hadassa’. Een verhaal 
over een meisje dat als een soort 
Assepoester via een wervelende 
modeshow en casting de nieuwe 
koningin wordt. 

Het stuk opent met een feest en eindigt 
daarmee, maar tussendoor wordt het ook 
even spannend. BOTT zoekt tieners uit Beem-
ster en omstreken die in de musical een rol 
willen spelen. Belangstellenden kunnen 
eens een kijkje komen nemen bij de  weke-
lijkse repetities. Die beginnen op vrijdag 11 
september in de Keyserin, Middenweg 148. 
De opvoeringen zijn gepland voor maart van 
2016 (twee weekenden). De kosten bedragen 
€ 45,00 voor een heel seizoen. Info en opgave 
lopen via peterdijkman@ziggo.nl.

Met slechts een paar uur collecteren brengt u de draagbare 
kunstnier dichterbij. Een wereldwijde doorbraak die 
nierpatiënten hun vrijheid en energie teruggeeft.

Meld u aan op nierstichting.nl/collectant. 
Collecteweek 20 t/m 26 september.

Draag bij aan de draagbare 
kunstnier. Word collectant.



Kerkdiensten

5 en 6 september

doopsgezinde gemeente
Zo. Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 
Zo. 9.00 uur  Liefdemaal – Feestelijk ontbijt Van Harte welkom 

Kapel ZOB

rk.Parochie joannes de doper
Zo. 10.00 uur  Dames/Amos 1

nicolaaskerk Purmerend
Za. 12.00 uur Jongerenviering/voorganger pastoor Marcelo

Zo. 10.00 uur  Eucharistieviering/voorganger pastoor Marcelo 

mmv Ars Musica

 12.00 uur Gezinsviering/voorganger pastoor Marcelo

12 en 13 september

doopsgezinde gemeente
Zo.  9.45 uur  Br. A. de Jong Schoorl

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur   Start nieuw seizoen mmv.Ghana of Gospelkoor 

solozang Femke Leek Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper 
Zo.  10.00 uur  Heren/Jan Duin

nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering/voorganger pastor Louis Weel 

mmv het Nicolaaskoor 

 15.00 uur  Eucharistieviering van en voor de   

Filippijnse gemeenschap

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

Beemster hypotheken en assurantiën  Wij gaan verhuizen. 
Nieuw adres Smaragd 37 Hoorn ( 1625 RE ) telefoon alleen 06-
53231398. info@beemsterhypotheken.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, 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.

afscheid van ouderenzorg
Afgelopen vrijdag was een 
afscheidsreceptie voor Nel de Ruiter- de 
Boer. Zij gaat na 39 jaar werkzaam te 
zijn geweest in de ouderenzorg nu met 
pensioen. De laatste 20 jaar werkte zij bij 
de thuiszorg in het gebied de Beemster.

De thuiszorg is daar gestart na het sluiten van 
het bejaardenhuis Middelwijck.  De thuiszorg 
maakt deel uit van de Stichting De Zorgcirkel, die 
werkt onder andere in Waterland, Alkmaar en de 
Wormer. Op 28 augustus was er gelegenheid voor 
bewoners van het Beatrixpark en de cliënten uit de 
wijk om Nel te bedanken. Nel ontving uit handen 
van Maarten de Vries (bestuurder van de Zorg-
cirkel) een Award: ‘Osmose’, door Yolanda Eve-
leens ontworpen en het betekent ‘doorgeven’. Een 
Award die slechts zelden wordt gegeven en voor 
100% van toepassing is op Nel.
Het is moeilijk te vertellen wat men nu precies doet in 
de ouderenzorg: het doorgeven van kennis en prak-
tische hulp en respect,  iets wat Nel altijd met plezier 
heeft gedaan. Ze is terecht in het zonnetje gezet door 
velen, collega’s, bestuurders en cliënten. 

Trees Nel en haar man waren blij verrast met de Award.

HeeFt u BeeMSternIeuWS
oF WIlt u eenS adverteren? 

www.binnendijks.nu



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

BOEKEN

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

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

Help haar 
met protheses 
en revalidatie 

op lilianefonds.nl

WWW.BInnendIjKS.nu


