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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks
Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “stichting binnendijks” beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 3/4 oktober 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 25 september voor 17.00 uur!

echte aandacht 
voor het milieu
www.d66beemster.nl

Van alles te koop in Zuidoostbeemster

Wanneer je regelmatig door de Zuidoostbeemster fietst of wandelt en de tijd 
neemt om de prachtige omgeving te bekijken en foto’s te maken, dan verwonder 
je je elke keer weer. Het is duidelijk herfst in de Beemster. 

De lage zon kleurt de landerijen bruin-rood-
groen en de moestuin van de familie Oude-
jans, op de hoek van de Volgerweg/Oostdijk, 
ligt er keurig geordend bij. De hobby van zoon 
Johan is tuinieren en dat doet hij zichtbaar 
met veel plezier. De aardappels worden vaak 
door de muizen opgegeten, vertelt mevrouw 
mij. en de groenten door de vogels, en die 
eten wij natuurlijk zelf graag. elke dag heerlijk 

vers uit de eigen tuin. Dat is gezond en lekker.
De pompoenen worden mooi uitgestald  op 
een kar en voor een paar dubbeltjes te koop 
aangeboden. De mooie kleurrijke en smake-
lijke beemster producten zijn een lust voor het 
oog. ter plekke bedenk ik: vandaag eten wij 
verse beemster pompoensoep!

EVALIEN

een lust voor het oog.

Duurzame beurs op bedrijventerrein Bamestra
De steeds groter wordende bewustwording om opgelegde normen rond 
duurzaamheid in de toekomst te behalen heeft enkele ondernemers uit 
de Beemster ertoe aangezet concreet tot actie over te gaan. De Beemster 
Ondernemers aan bedrijventerrein Bamestra hebben het initiatief genomen 
om op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 17.00 uur een beurs te bieden met als 
titel: Duurzaam Beemster. De beurs wordt georganiseerd namens de Beemster 
Ondernemers en in samenwerking met de gemeente Beemster/Purmerend.

De deelnemende bedrijven zullen het publiek 
laten zien welke innovaties de ontwikkeling tot 
een duurzame samenleving mogelijk maken 
zowel voor de particulier als de ondernemer. Zij 
willen inspireren en enthousiasmeren tot duur-
zaam leven, wonen, werken en recreëren door 
middel van  duurzame producten, technieken 
en middelen. De gemeente beemster isl tijdens 
de beurs ook aanwezig zijn. Zij zal haar duur-
zame plannen presenteren en uiteenzetten wat 
zij de bewoners en ondernemers van de beem-
ster hierin te bieden heeft.
bezoekers van de markt kunnen hun licht 
opsteken over zaken als duurzaam bouwen/

wonen, duurzame energie: zonnepanelen, ener-
giebesparing: energiescan, ledverlichting, duur-
zaam vervoer en allerlei duurzame producten.
De bedrijven aan dit bedrijventerrein zijn die 
dag open en presenteren zich aan u. André 
Konijn, Nico Konijn, Koos Koning en Andre de 
Wildt doen een oproep aan alle ondernemers 
en burgers uit de omgeving om warm te lopen 
voor deze beurs zodat we met elkaar een stap 
voorwaarts kunnen zetten in het verduur-
zamen van onze wereld. 

Voor informatie: 
email:  info@DuurzaamBeemster.nl.

Het organiserende comité op de plek waar het evenement  zal plaatsvinden.
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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 !

 Kennisgeving 
Besluit omgevingsvergunning inrichting Middelie-300  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Dat aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen een omgevings
vergunning is verleend voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en het 
veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting 
omvattend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor  
de inrichting Middelie300. De inrichting Middelie300 is gelegen aan de 
Havermeerweg te Noordbeemster, in de gemeente Beemster, op het perceel 
kadastraal ingedeeld gemeente Beemster, sectie C, nummer 1118. 

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

Op het ontwerpbesluit dat van 30 juni 2015 t/m 10 augustus 2015 ter inzage lag 
bij de gemeente Beemster zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend. 
Hiermee is de beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van maandag 21 
september 2015 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de 
gemeente Beemster te Middenbeemster. Inzage is mogelijk op werkdagen 
tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact 
op te nemen met de gemeente (tel. 0299  45 24 52). 

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

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank NoordNederland, 
ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

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

Enquête over dorpsvisie 
Zuidoostbeemster
Inwoners van Zuidoostbeemster hebben een brief gekregen met een link naar 
een enquête: http://redirect.netq.nl/visiezob. Veel mensen hebben de enquête al 
ingevuld, maar nog lang niet iedereen. De mening van de bewoners over het dorp 
komt straks in de dorpsvisie te staan. De dorpsraad roept de bewoners nogmaals 
op om vooral de enquête in te vullen.

De enquête al ingevuld? Help anderen dan 
herinneren dit alsnog te doen. Al begonnen 
met het invullen maar zelf gestopt of gestopt 
vanwege een technische storing, dan is het 

mogelijk opnieuw in te loggen (wel op het-
zelfde apparaat) en verder te gaan waar u 
was gebleven. De enquête is nog ruim een 
week online.

Zeer geslaagd 
benefietdiner voor hospice
Eenmaal, andermaal, verkocht! Veilingmeester Piet Burger zette er met plezier 
flink de vaart in tijdens de veiling bij het Benefietdiner van Hospice Thuis van 
Leeghwater, dinsdagavond 1 september. De opbrengst stemde allen zeer positief.

In de sfeervolle ambiance van Fort resort 
beemster zaten die avond een 77- tal, veelal 
beemster ondernemers aan tafel voor het 
goede doel: geld inzamelen voor Hospice 
thuis van Leeghwater. Corrie Jaarsma, voor-
zitter stichting Vrienden van het Hospice: ‘De 
stemming zat er goed in, op de afwisselende 
kavels werd flink geboden en ze gingen grif 
van de hand.’ 
Garant voor het verrukkelijke verrassings-
menu van vijf gangen stonden de vijf topkoks 
van de deelnemende restaurants: Het Hee-
renhuis en poterne restaurant uit de beem-
ster, spijkerman eten & Drinken en ristorante 
saporetti uit purmerend en La mére Anne 
uit Oudendijk. ‘een absolute smaakbeleving 
door de verfijnde gerechten en verrassende 
smaakcombinaties, zoals zeezout bij pure 
chocolade. echt heel lekker!’ aldus een van de 
gasten aan tafel. De bijpassende wijnen van 
Henk bart maakten het geheel compleet. 
Jaarsma: ‘Dat iedereen zich zo belangeloos 
heeft ingezet, dat is absoluut fantastisch. Die 
bundeling van talenten en positieve energie is 
de kracht van deze avond!’ Frits Janssen, pen-
ningmeester van de stichting: ‘De telling is nog 
niet compleet, maar deze bijzondere avond 
heeft zeker zo'n 10.000 euro opgeleverd voor 
het hospice. een prachtige prestatie!”
een benefietdiner gecombineerd met een 
veiling is helemaal van deze tijd. steeds 
meer particulieren nemen het initiatief om 

via crowdfunding of sponsoring geld in te 
zamelen voor het bereiken van doelen. Ook 
het hospice is afhankelijk van donaties. Geert 
Heikens, interim voorzitter van het hospice: 
‘Naast de subsidie van overheid en de omlig-
gende vier gemeentes en ondanks de eigen 
bijdragen van bewoners kunnen we niet 
bestaan zonder donaties. Via sponsoring en 
acties als dit benefietdiner proberen wij de 
financiën rond te krijgen, zodat ons hospice 
kan blijven draaien.’  
Hospice thuis van Leeghwater, geopend in 
2011 is een sfeervolle, thuis vervangende 
omgeving voor mensen in hun laatste levens-
fase en hun naasten. ervaren beroeps-
krachten aangevuld met een team van actieve 
vrijwilligers bieden liefdevolle 24-uurs zorg, 
van mens tot mens.

Frans spijkerman van restaurant 
spijkerman eten & drinken (foto Ageet blom). 

‘Uit! aan het Marktplein’ 
gaat van start
Op zondag 27 september gaat een nieuw evenement van start: ‘Uit! aan het 
Marktplein’. Het is ontstaan door een samenwerking met Cultureel Centrum 
Onder de Linden en De Keyserin.

Deze muziekestafette, met vier optredens 
die dankzij drie verschillende routes door alle 
bezoekers te beleven zijn, wordt ingevuld 
door: het Zweeds-Nederlandse muziekgezel-
schap De Andersons (liederen vol verlangen, 
troost, humor en onbedwingbare hartstocht), 
Johnny ontmoet shaffy (een verrukkelijke 
muzikale en humoristische reis), Hans Laduc en 

sanne Wallant (de publieksprijswinnaars van 
muziek aan de middenweg) en  Vive piaf 2015 
(het meeslepende levensverhaal van edsith 
piaf, vertolkt door Nadja Filtzer). Het evene-
ment begint om 13.30 uur (deur open om 13.00 
uur). Kaarten à € 15,00 kunnen besteld worden 
via uitaanhetmarktplein@outlook.com of via 
telefoonnummer 06-54667049.
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Danny vindt het heerlijk om dag in, 
dag uit bezig te zijn, lekker hard te werken 
en iets met zijn handen te maken.

Het jaar 2007 was er voor Danny een met een 
dikke rouwrand. Hij verloor zijn zoon tim, die 
slechts vier weken oud is geworden. Het gaf 
hem net het zetje dat hij nodig had om die 
ene belangrijke stap te zetten die hij al in zijn 
hoofd had: voor zichzelf beginnen. ‘Ik was 
hard aan iets nieuws toe en dacht: als ik het nu 
niet doe, doe ik het nooit meer. Ik had niets te 
verliezen. Want wat kon er erger zijn dan mijn 
zoon kwijtraken? Hooguit zou het met mijn 
bedrijf niets worden. Nou, dan zou ik mijn bus 
weer verkopen en een baan gaan zoeken.’

Zover is het niet gekomen. Danny had 
nog maar net afscheid van zijn werkgever 
genomen of de eerste klanten stonden al bij 
hem voor de deur. Allemaal via-via bij hem 
gekomen. Hij is onder de naam Dts bouw 
aan de slag gegaan. De letters Dts staan 
voor Danny, tim en sandra. een eerbetoon. 
en het bedrijf zelf staat voor kwaliteit.

De 40-jarige beemsterling kan alles betekenen 
op het gebied van bouw. Hij werkt alleen 

of neemt een ploeg vaste, betrouwbare 
ZZp’ers mee. Vijftig procent van de tijd door-
kruist hij de beemster, maar er zitten ook 
klanten verderop, zoals in Heerhugowaard of 
Amsterdam. Danny vindt het heerlijk om dag 
in, dag uit bezig te zijn, lekker hard te werken 
en iets met zijn handen te maken. Daar wil hij 
met trots op kunnen terugkijken. ‘Het geeft 
me een goed gevoel om na dertig jaar langs 
bijvoorbeeld een dakkapel te rijden die ik 
heb gebouwd en dan te constateren dat die 
nog steeds staat.’
Zijn klanten weten dat ze van Danny kwaliteit 
kunnen verwachten. Niet voor niets komen 
ze vaak bij hem terug. ‘Na elke afgeronde 
klus vraag ik aan de klant: is het goed? Is het 
wat? Anders ga ik niet weg.’ 

DTS Bouw
Nekkerweg 28, 
1461 LC Zuidoostbeemster
tel. 06-11929522/0299-397408
e-mail: info@dtsbouw.nl. 
Zie ook www.dtsbouw.nl.

Binnendijksebedrijven
DtS Bouw staat voor kwaliteit
Danny Struving heeft zijn baan bij een aannemersbedrijf enkele jaren geleden 
verruild voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. Hij heeft er nog geen 
seconde spijt van gehad. Klanten meldden zich meteen aan en zo is het 
gebleven. ‘Ik heb nog geen dag zonder werk gezeten.’

in gesprek met…
annemieke Dijt

 
Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel Beemsterlingen. Inspirerend 
en boeiend om naar de verhalen te luisteren en in gesprek te zijn over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Aan het verzoek van Binnendijks om elke maand 
een bijdrage te leveren aan het blad, geef ik graag gehoor. Hiervoor interview ik 
Beemsterlingen met een verhaal.

Op 18 juni bracht ik een bezoek aan het Hos-
pice thuis van Leeghwater in middenbeem-
ster. Het Hospice biedt een warm thuis voor 
iedereen die zorg nodig heeft in de laatste 
levensfase, ongeacht religie of afkomst. tij-
dens mijn eerste bezoek viel mij het enthou-
siasme en de toewijding van de vrijwilligers 
op. Ik ontmoette onder meer Annemieke Dijt, 
inwoner van Zuidoostbeemster en een van de 
80 vrijwilligers van het Hospice. Annemieke is 
begonnen als vrijwilliger aan het bed en is nu 
als coördinator aan het Hospice verbonden. Ik 
wil graag nader met haar kennismaken.

Annemieke is inmiddels vijf jaar bij het Hos-
pice betrokken. ‘Het proces rond het dood-
gaan vond ik altijd al een mysterie. Ik kom uit 
de zorg, heb verschillende dingen gedaan en 
hou er wel van mijzelf uit te dagen. toen ik de 
advertentie van het Hospice zag, wist ik dat 
het bij me zou passen.’ Het is niet het makke-
lijkste vrijwilligerswerk, je moet het emotio-
neel en fysiek aankunnen, want je hebt met 
verdrietige en intense  situaties te maken. 
Ik vraag me af hoe Annemieke daar mee om 
gaat. ‘Het werken in het Hospice brengt mij 
veel. soms kun je nog een laatste wens in 
vervulling laten gaan. Je kunt naasten ont-
zorgen en hen bijstaan door een luisterend 
oor te bieden of gewoon door er ook voor hen 
te zijn. Het is mooi te zien dat er ook voor de 
betrokken familieleden een soort van rust 
komt. In de laatste levensfase van hun dier-
bare hoeven ze niet meer te zorgen, maar 
kunnen ze er gewoon zijn. De zorg wordt 
overgenomen. Je kunt het verschil maken 
voor de ander en dat gegeven brengt mij veel.’ 
Annemieke is twee en een halve dag per week 

in het Hospice aan het werk, dat ervaart ze als 
een verrijking in haar dagelijks leven en geeft, 
zoals ze dat zelf zegt, veel voldoening. 

Annemieke, een bevlogen en enthousiaste 
vrouw. moeder van twee jongvolwassen 
zonen, die graag voor een ander klaarstaat. 
Het typeert haar dat ze dit najaar voor een 
maand naar suriname afreist om vrijwilligers-
werk te gaan doen in een kindertehuis voor 
kinderen tot 18 jaar. Voor haar 50e verjaardag 
vroeg ze dan ook een bijdrage die ze ten 
gunste van het kindertehuis kan besteden. 
‘misschien willen ze wel een paar kippen 
zodat ze een eitje kunnen eten of kan ik iets 
anders voor hen kopen waar ze behoefte aan 
hebben. er zijn daar 30 weeskinderen die ik 
graag iets wil bieden als ik daar ben, als een 
soort Verwentante.’ 

Dit najaar, in oktober, bestaat het Hospice 
thuis van Leeghwater vijf jaar. Ook nu nog 
zijn vrijwilligers meer dan welkom. Ik vraag 
Annemieke of ze nog iets kwijt wil. Hierin is 
ze stellig: ‘Ik hoop dat mensen het Hospice 
vinden als ze het nodig hebben. Het is fijn dat 
ik het werk kan en mag doen. Ik ben blij dat 
het op mijn pad is gekomen, het heeft mij al 
veel gebracht.’ 

Wilt u meer weten over het Hospice thuis van 
Leeghwater of wilt u uw steentje bijdragen? 
Neemt u eens een kijkje op de website www.
hospiceleeghwater.nl.

JoycE VAN BEEk

BurgEmEEstEr VAN BEEmstEr

@AJmVANBEEk



MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij besluiten maatwerkvoor-
schriften (M DIJ/BBE/MVE/ODIJ-20 1 5 -2O94L- 1946r) op te leggen. De maat-
werkvoorschriften worden opgelegd aan:

  Stichting Ponyclub Zuidoostbeemster B.V. (Zuiderpad 6 en 8, Zuidoost-
beemster)

Het vaststellingsbesluit geeft aanleiding voor het vaststellen van maximale 
dierenaantallen middels maatwerkvoorschriften teneinde te voorkomen dat in 
één van de onderscheidenlijke dierenverblijven meer dieren aanwezig kunnen 
zijn dan bij separaat verleende vergunningen in het verleden is vastgesteld. Dit 
wordt gedaan om te voorkomen dat met benutting van het totaal aantal vergunde 
dieren geurhinder optreedt vanwege één van de onderscheidenlijke dieren-
verblijven. Deze maatwerkvoorschriften zijn ter bescherming van het milieu.
 
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.

BELEIDSNOTITIE SOCIAL RETURN BIJ 
INKOOP ZAANSTREEK-WATERLAND

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat, met ingang van 7 september 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, 
voor een ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein 
van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter 
inzage is gelegd:

  Het besluit van het college van 16 juni 2015, inhoudende vaststelling van de 
Beleidsnotitie social return bij inkoop Zaanstreek-Waterland.

Het besluit is in werking getreden op 4 september 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het 
Gemeenteblad (81105) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 2 september 2015 besloten het vol-
gende huisnummer vast te stellen:

 Middenpad 23  Zuidoostbeemster (besluitnummer 12225661)

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.

ALGEMEEN
BEEMSTER SPORT- EN
CULTUURPRIJS 2016

In maart 2016 reikt de gemeente Beemster voor de 14e keer de Beemster 
sportprijs en voor de 8e keer de Beemster cultuurprijs uit. 

De Beemster cultuurprijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die op het 
brede gebied van cultuur een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd die toon-
aangevend kan worden genoemd voor de Beemster gemeenschap of die de 
uitstraling van De Beemster heeft buiten zijn grenzen. 

De gemeente wil met de uitreiking van de sportpenning aandacht schenken aan 
de sportbeoefening. De sportpenning 2016 wordt gegeven over de sportprestaties 
van 2014 en 2015 en wordt in verschillende categorieën uitgereikt: een sportieve 
prestatie, een aanstormend talent en een bijzondere categorie.

Wie verdient volgens u de Beemster sportpenning of cultuurprijs 2016?
De jury’s van de sportprijs en cultuurprijs vragen u kandidaten voor te dragen 
voor de prijzen. Voor de aanmelding van een kandidaat moet een formulier voor 
de betreffende categorie worden ingevuld. De formulieren kunt u vinden op 
www.beemster.net/sportcultuurprijs.

De jury’s zullen een keuze maken uit de voordrachten en uiteindelijk een kandidaat 
voor de prijs nomineren. Het college van burgemeester en wethouders kent de 
prijzen toe. U kunt uw nominatie voor de sportprijs en/of de cultuurprijs, met 
motivatie, voor 1 november 2015 indienen.

MANTELZORGCOMPLIMENT BEEMSTER
Mantelzorgers zijn belangrijk! Het Rijk heeft enkele jaren terug het mantelzorg-
compliment in het leven geroepen. Als een blijk van waardering voor mantelzorgers. 
Vanaf  1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van 
de mantelzorg. 

Voor wie?
Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden voor uw partner, 
kind, familielid of vriend die in de gemeente Beemster woont en een chronische 
ziekte of beperking heeft? Dan komt u in aanmerking voor het mantelzorg-
compliment Beemster. 

Kijk op www.beemster.net voor meer informatie over het aanvragen van het 
mantelzorgcompliment.

GEMEENTE EN ONDERNEMERS
BEEMSTER OP ENERGIEMARKT BEEMSTER
Op zaterdag 3 oktober organiseren ondernemers uit Beemster samen met de 
gemeente een Energiemarkt. Deze markt staat in het teken van duurzaam wonen 
en werken. 

Ondernemers uit Beemster tonen allerlei mogelijkheden op het gebied van 
besparing, schone energie en techniek. De gemeente geeft informatie over 
geplande activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ook voor kinderen worden 
er activiteiten georganiseerd.

  De Energiemarkt wordt gehouden op het bedrijventerrein Bamestra  
in Middenbeemster van 10.00 tot 17.00 uur.

Ben jij ondernemer in Beemster en kun jij inwoners iets bieden op het gebied 
van duurzaamheid? Meld je dan nu aan via andre@electro2000.nl.

8 OKTOBER GEEN REISDOCUMENTEN 
AANVRAGEN EN UITREIKEN

Op donderdag 8 oktober kunnen, in verband met vervanging van systemen, 
geen aanvragen voor reisdocumenten worden ingediend of uitgereikt. 
De systemen die hiervoor nodig zijn, worden vervangen in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

BESTUUR
BENOEMINGEN IN RAAD

Tijdens de raadsvergadering van 8 september jl. heeft de gemeenteraad afscheid 
genomen van raadslid mevrouw I. Fidder-Langerijs. Mevrouw I.L. Bregman is 
tijdens deze vergadering benoemd tot raadslid en de heer W. van Twisk tot 
commissielid.

Mevrouw I. Fidder-Langerijs van de Beemster Polder Partij (BPP) heeft aangegeven 
vanwege tijdgebrek het raadswerk niet meer op een goede wijze te kunnen 
verrichten en heeft aangegeven het raadlidmaatschap te willen beëindigen. 
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg volgt haar namens de BPP op.

Voor de VVD is de heer W. van Twisk benoemd tot plaatsvervangend lid van de 
raadscommissie. 

BINNENDIJKS NUMMER 37/38, 19/20 SEPTEMBER 2015

INGEDIENDE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
1 september 2015 Deelplan De Keyser 2e fase Het oprichten van 
   66 woningen
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u 
over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen via 
(0299) 452 452. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
15 september 2015 Middenweg 191  Het vestigen van een   

hoveniersbedrijf en het   
realiseren van een kapschuur

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 september 
2015 tot en met 2 november 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
9 september 2015 Bamestraweg naast  Vergunning plaatsen 
  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, loca-
tie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit 
besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is be-
sloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. 
Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft ge-
stort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

ONTVANGEN AANVRAGEN 
VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. EN 

BIJZONDERE WETTEN 
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
27 augustus 2015 Bamestraweg naast  Vergunning plaatsen 
  telecommast   voorwerpen op of aan de  

openbare weg, mobiele   
hijskraan 

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.

     EINDE PUBLICATIEScan de code en ga naar www.beemster.net

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 68 21 21  n  FAX: (0299)  68 17 71
GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET  n   OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.
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Marcel van Stigt

Tja, wat is dit nu voor een rare adver-
tentie. Ik zie het u denken. Maar hij 
valt wel op, hij maakt nieuwsgierig 
en u zit hem nu toch maar te lezen. 
En dat is nou precies de bedoeling. 
Waarom? Omdat ik iets wil, waar u 
me bij kunt helpen. En wat ik wil, is… 

EEN BAAN!

Na pakweg 25 dienstjaren bij een 
krantenuitgeverij ben ik boventallig 
verklaard. Sindsdien ben ik aange-
wezen op een WW-uitkering. Niet 
ideaal. Sollicitaties ketsen tot nu toe 
af. Heeft dat met mijn 54 jaren te 
maken? Nee, dat zeggen ze er nooit 
bij, maar het geeft soms wel te denken.

Maar de klok tikt stug door en mijn 
uitkering loopt in januari 2016 af. 
Dan moeten we rond zien te komen 
van het salaris van mijn vrouw. Dat 
gaat, voorzichtig geformuleerd, wat 
lastig worden. En u weet het… de 
tijd vliegt. Voor we het in de gaten 
hebben tuigen we de kerstboom af en 
zitten we aan de oliebollen.

Reden genoeg voor mij om op een 
andere, wat ongebruikelijke manier 
te solliciteren. 

DEZE MANIER.

Ik zoek werk en stel nauwelijks eisen. 
Fulltime baan? Graag. Parttime? Ook 
goed. Vroeg mijn bed uit of laat erin? 
Maakt niet uit. Een binnen- of een 
buitenbaan? Met mijn handen werken 
of met mijn hoofd? Allemaal best. 

Wat breng ik mee? Nou, best veel. 
Ik ben goed in communiceren – zowel 
schriftelijk als mondeling -, coördineren 
en organiseren. Ik ben positief inge-
steld – ja hoor, ook ondanks het na-
derende onheil -,  creatief, energiek, 
integer, buigzaam, klantvriendelijk en 
ik heb een hart voor de zaak.

Kunt u me aan een baan helpen? Bel 
me dan (06-19475058) of stuur een 
mail (mvanstigt@kpnmail.nl).

Marcel van Stigt

PS: O ja, dat zou ik bijna vergeten: 
als u mij aan een baan helpt, krijgt u 
een beloning voor de gouden tip: 50% 
van mijn eerste netto maandsalaris. 
Is dat de moeite waard om even om u 
heen te kijken of niet? Nou dan!

JA, IK WIL

familiedag Betje wolff

Museum Betje Wolff houdt op zondag 
4 oktober een familiedag. Kinderen 
staan deze dag centraal. Zij kunnen 
zich vermaken met Oudhollandse 
spelletjes. Ook is het spel met de kip 
en het ei er weer. Verder mogen ze de 
speurtocht door het museum lopen en 
wie dat goed doet mag grabbelen. En 
de grabbelton zit vol leuke cadeautjes.

terwijl zij spelen, kunnen de volwassenen in 
diverse vertrekken luisteren naar boeiende 
verhalen uit de tijd van betje. tegen een kleine 
vergoeding zijn koffie/thee en koek, voor de 
kinderen limonade en poffertjes, verkrijg-
baar. Alleen op deze dag is de entreeprijs 
€ 1,50 voor volwassenen (kinderen gratis).  
Het museum is open van 11.00 tot 15.00 uur. 
Adres: middenweg 178 in middenbeemster.

Kinderen kunnen luisteren 
naar boeiende verhalen.

Beemsterwandelingen
 
Dinsdag 22 september, 9.15 uur:
  van marktplein in middenbeemster naar koemarkt in purmerend. Deze wandeling is 15 kilo-

meter en gaat over ringdijk en uitgestrekte polder. Koffie op de kaasmarkt van purmerend.
Woensdag 23 september, 9.15 uur: 
  loopbruggenwandeling van 10 kilometer. Wandelingen van beemster naar mijzenpolder 

over de loopbruggen.
Dinsdag 29 september, 9.15 uur: 
  rondje de rijp/Graftwandeling van 15 kilometer. Wandeling naar het sfeervolle de Graft/ rijp 

waar de tijd heeft stil gestaan.
Wandelen op eigen risico. Informatie/opgave en afmelding: Daniella ernsting, tel. 0299-
477047. De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk.

Mantelzorgcafé 
Alle mantelzorgers – mensen die voor een naaste zorgen - zijn uitgenodigd 
voor het mantelzorgcafé op donderdag 24 september in Middelwijck. Een 
Wmo-consulent van de gemeente Beemster/Purmerend is aanwezig om met de 
bezoekers in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. 

Ook kunnen ze vragen stellen over het man-
telzorgcompliment in de gemeente beem-
ster en hulp krijgen bij hun aanvraag voor 
een mantelzorgcompliment. meer informatie 
daarover is te vinden op www.mantelzorg-
complimentbeemster.nl.

De bijeenkomst vindt van 9.30 tot 11.00 uur 
plaats in de multifunctionele ruimte in mid-
delwijck, middenbeemster. Graag vooraf 
aanmelden via m.uitterhoeve@rswp.eu of via 
het servicepunt in De rijp, tel. 0299-820139 
(ma-do 9.00-12.00u). 

HEEft U BEEMStERniEUwS of wilt U EEnS aDVERtEREn? www.binnendijks.nu
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activiteiten rondom Middelwijck

Dinsdag 6 oktober: In balans (stoelgymnastiek); er zijn nog plekken vrij 
Woensdag 7 oktober: meer bewegen voor ouderen; er zijn nog plekken vrij
Donderdag 8 oktober: repaircafé in grote zaal
Maandag 12 oktober: Orgelconcert in de kerk om 11.00 uur
Woensdag 14 oktober: 10.30 uur: Filmochtend ton Friedriech 
Donderdag 15 oktober: themabuffet in de grote zaal
Woensdag 28 oktober: 10.30 uur: Filmochtend ton Friedriech 

Kunst in de Keyserkerk

Tijdens de dagmarkt en de monumentendagen hebben belangstellenden kunnen 
genieten van een symbiose van plantsierkunst en pottenbakkersambacht. Dat 
leverde bijzondere plantarrangementen op. De samenstellers Bob Ernsting 
(keramist) en Harrie van IJlst en Ronald Wagenaar (arrangeurs) waren zelf ook 
dikwijls in de Keyserkerk te vinden om over de kwaliteit te waken. 

floralia weekend
een zonnig succes!! 
Op 29 en 30 augustus vond de 86ste tentoonstelling van de Floraliavereniging 
te Noordbeemster weer plaats. De inzending van kamerplanten en dahlia's was 
slecht. Door de droge zomer hebben veel planten de tentoonstelling niet gehaald.

Ook dit jaar was er een workshop vooraf-
gaand aan het Floraliaweekend. Deze work-
shop werd verzorgd door tineke Vet. Het 
prachtige resultaat was te bewonderen tij-
dens het Floraliaweekend. Zaterdagmiddag 
was er voor de kinderen een goochelaar, 
magic Collo. De opkomst was groot en Collin 
wist de kinderen goed te vermaken. sommige 
kinderen mochten de goochelaar  helpen met 
de trucjes. 

De kinderen met de mooiste planten werden 
beloond met een oorkonde.
De uitslag was: stellen Kinderen (Afrikaan en 
peperplant); 1. Anouk Vlaar (wisselbeker), 2.  
Ilze bakker, 3. tara van de Helm.

In de culturele hoek lagen fotoboeken met 
foto's van de afgelopen 85 jaar. De zaterdag-
avond begon met katknuppelen. Vele jon-
geren en ouderen waagden een poging om 
de kat uit de ton te knuppelen. Na 45 minuten 
was de winnaar bekend: Gerwin Oortwijn. 
Daarna kon de feestavond beginnen. De 
band One pair zorgde voor goede muziek. De 
avond was goed bezocht. Het was een gezel-
lige avond en bijna iedereen ging wel met een 
prijsje van het rad van avontuur naar huis.
Zondagmiddag gaf de beemster Accordeon 
Vereniging een prachtig optreden. Jong en 

oud genoten zichtbaar van de mooie muziek-
stukken en bekende liederen. er waren twee 
raadspellen waarbij serieus werd geteld en 
gerekend. raadspel 1: Hoeveel gram tum-
tummetjes zitten er in de pot? Het juiste ant-
woord was 431 stuks. Dit werd bijna goed 
geraden door mevrouw t. Duin; zij zat er maar 
één tumtumetje  boven! raadspel 2: Hoeveel 
theezakjes zijn dit? Het juiste aantal was 357 
zakjes. Diew metselaarzat er slechts 17 onder.
De volwassenen met de mooiste planten 
werden beloond met een oorkonde.

De uitslag: stellen Volwassenen (Helichrysum 
en sanvitalia); 1. betsie Konijn-beemster (wis-
selbeker), 2. Loes Konijn, 3. mw.t. blaauw-
bakker. Van kweker tineke en Jaap Vet uit 
Ursem kreeg de winnaar een hangpot met 
waterreservoir aangeboden.
er waren ook dit jaar dahlia’s. bij de dahlia Color-
full Investment (lila) werd Louis Konijn eerste 
en bij de dahlia engelhart matador (pink) nam 
Dorus Konijn de eerste prijs mee naar huis. Om 
17.00 uur was de grote verloting met mooie, 
waarvan vele gesponsorde, prijzen.

Het was spannend tot het laatste moment. 
De hoofdprijs: een dinerbon van stOer werd 
gewonnen door .H.met. Het was wederom 
een gezellig en geslaagd weekend.

Drie kinderen vielen in de prijzen. V.l.n.r: Ilze bakker, tara van de Helm en Anouk Vlaar.

Beemster tegel voor 
‘Meester Mounoury’
Loco-burgemeester Han Hefting heeft op donderdag 3 september de Beemster 
tegel uitgereikt aan Paul Mounoury. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om dit te doen vanwege zijn grote inzet voor de 
Beemster gemeenschap. Paul nam na 41 jaar afscheid van openbare basisschool 
‘de Blauwe Morgenster’ en hij was 43 jaar werkzaam in het onderwijs.  

‘meester mounoury’ is een begrip in beem-
ster. Hij was meer dan 25 jaar voorzitter van 
de toneelvereniging middenbeemster en vrij-
williger (grimeur) bij het Nederlands Kinder 
theater te purmerend. Ook ‘de revue’ en 
in 2012 ‘het toneelstuk’ rond het 375-jarig 
bestaan van de beemster kwamen tot stand 
door een grote bijdrage van paul.Hij is nog 
niet helemaal gestopt, want op verzoek geeft 
hij nog een uur gym op school. 
met groep 8 deed hij veel bij de dodenherken-
deking in de beemster.Hij zorgde hierdoor bij de 

jeugd voor bewustwording van het belang van 
herdenken en vrijheid te koesteren. Kortom: 
paul mounoury maakte een belangrijk deel uit 
van het maatschappelijk leven van de beemster 
gemeenschap. Zijn grootste wens,een beeld van 
Frank rosen, was al in vervulling gegaan. Het-
zelfde geldt zeker voor zijn tweede wens: veel 
mensen (kinderen) op de receptie.

Wij wensen hem nog heel veel jaren in 
gezondheid met zijn familie.

trEEs

paul ging niet met lege handen naar huis.
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SPoRtniEUwS?
info@binnendijks.nu

Soos westbeemster 

De uitslag van 3 september: 
1 mv. D. tensen-Ligthart  5250
2 mv. tr. Uitentuis-Groot 5094
3 mv. t. schipper-Voskuil  5059

SPoRt
Binnendijks

Schaatslessen 
voor de jeugd
IJsclub Bamestra start op zaterdag 10 oktober weer 
met de schaatslessen voor de jeugd op kunstijsbaan 
De Meent in Alkmaar.

Onder leiding van enthousiaste begeleiders brengt de club de 
kinderen op een creatieve manier de eerste kneepjes van de 
schaatssport bij. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar die lid zijn van IJsclub bamestra (of lid willen 
worden). De lessen worden gehouden op zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur, van 10 oktober tot en met 19 december 
2015. De kosten voor totaal 11 lessen zijn € 43,-- per persoon, 
incl. entree voor de ijsbaan. 

Aanmelden is mogelijk bij familie peerdeman, e-mail: 
ap.peerdeman@quicknet.nl. Vermeld je naam, adres, woon-
plaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en email-
adres. Verdere informatie volgt.
De ouders dienen er rekening mee te houden dat ze bij toer-
beurt voor vervoer moeten zorgen. 

Zomercompetitie 
Seniorenbiljart

In de zes schoolvakantieweken spelen 
de leden van Seniorenbiljart op twee 
middagen in de week met iedereen uit 

de twee ploegen samen. Ze spelen dan voor prijsjes 
voor degenen die het meest boven hun laatste 
gemiddelde uitkomen. 

Dit jaar was de eerste prijs voor (alweer!) Joop broodman, die 
114,394% bereikte. De tweede prijs was voor Jan Appelman 
(110,223%) en de derde was voor Klaas Jantjes (103,440%).
Inmiddels is de nieuwe competitieronde begonnen. Deze vindt 
plaats in het buurthuis aan het middenpad 2, Zuidoostbeemster 
op maandag-, dinsdag-, donderdag-  en vrijdagmiddag.

ben je 55+ en wil je het eens proberen als beginner of als 
gevorderde? Kom eens langs en speel een paar keer (gratis) mee. 
Info: tel. 0299-423156, -673844 of - 425581.

Kijk ook eens op de website: 
www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/activiteiten.

Maar liefst 17 Argonauten waren present op het NK 
Sprint in het weekend van 5 en 6 september op de 
Amsterdamse Bosbaan. En twee van deze Argonauten 
zijn de Beemsterlingen  Pien van der Helm en Selma 
Konijn. Zij waren zeer succesvol, werden Nederlands 
Kampioen op diverse afstanden en keerden met een 
heel aantal medailles huiswaarts.

Aspirant A, pien van der Helm (13 jaar),  liet zien nog steeds erg 
goed in vorm te zijn. 2015 heeft haar al veel medailles opgele-
verd en dit weekend was ze met haar typerende vorm van varen 
in de K4 (gemixt met leden van andere clubs) oppermachtig op 
de 200 meter. Individueel haalde ze ook nog een bronzen plak 
op de 200 meter. Daarnaast ging ze met twee gouden medailles 
naar huis voor de K4, 500 meter en K2, 400 meter.
Ook selma Konijn (16 jaar), junior b,  liet zien dat een plek op 
het ereschavot haar nog steeds goed bevalt. Ze stond er maar 
liefst  vijf keer. Ondanks af en toe een bui regen en een felle 
wind, vaarde ze zeer goed en won ze zilver in de K1 op de 1000 
meter,  goud in de K1 op de 500 meter, goud in de K1 op de 
200 meter,  zilver op de 500 meter in de K2 en zilver op de 200 
meter in de K2.

Beemster kanokampioenen 

pien en selma zijn zeer verguld met hun prijs.

wBSV 3 in het nieuw

Het derde elftal van WBSV in nieuw tenue, inclusief reistas. Gesponsord door Van ’t Hek (shirts) en 
Hektec (broekjes). Beide namen komen op de tas terug. Afgelopen zondag 13 september voor de eerste 
competitiewedstrijd op de foto met de directeur van Hektec. Helaas konden de directeurs van Van’t Hek er 
niet bij zijn. Op de foto (vijfde van links zittend) wel operationeel directeur Bas de Lange. Het derde team kent 
verschillende Van ’t Hek/Hektec-medewerkers. Beide sponsors worden bedankt voor de mooie tenues en tas. 
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WonenPlus oP Bezoek 

Gebiedscoördinator Janny eggens van Wonenplus kan een glimlach niet onderdrukken als  
aan het eind van haar presentatie een bezoeker opmerkt : ‘Wat wordt er veel gedaan in de 
beemster’. met recht. Want de leden van Wonenplus( lidmaatschap inkomensafhanke-
lijk) kunnen voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht bij deze orga-
nisatie met ongeveer tachtig vrijwilligers in de polder. Van klussendienst (‘De beemster 
heeft wel grote tuinen, hoor!’) tot mantelzorgondersteuning. eggens:  ‘Omdat vrijwilli-
gers alle bewoners van boven de tachtig aan huis bezoeken, hebben we een goed over-
zicht van hun wensen en noden. Daar kunnen we op inspelen.’ Concreet noemt ze onder 
andere de boodschappenbus naar het makadocentrum in purmerend, de wandelgroep op 
donderdag  en de dagelijkse koffie inloop in middelwijck van tien tot elf uur. maar ook bij 
het repaircafé  (wisselend in midden- en Zuidoostbeemster), bewegen voor ouderen en 
zomeractiviteiten is Wonenplus betrokken. en niet te vergeten de eerste Hulp bij thuis-
komst.  Kortom: te veel om alle diensten en producten hier op te noemen.   

De gemeente biedt jaarlijks een (financieel) mantelzorgcompliment uit. Informatie over 
de voorwaarden en procedure zijn te vinden op www.mantelzorgbeemster.nl. (0299 
820139). Op de Dag van de mantelzorg (14 november) wordt in p3 in purmerend een grote 
bijeenkomst gehouden. 

gEErt

Dorpsraad noordbeemster bijeen 
Een kleine vijfentwintig belangstellenden waren aanwezig in de Bonte Klaver. 
Onder wie de nieuwe burgemeester, Joyce van Beek. Als afgevaardigde van  het 
college maar tevens als  (tijdelijk)buurtbewoonster.

er werd gesproken over de verkeersmaatre-
gelen om de snelheid op de N509  tussen de 
rotondes te minderen (60 kilometer zone). 
Het effect hiervan wordt binnenkort geëva-
lueerd.  Het alternatief zou een wegversmal-
ling kunnen zijn.  De aanwezigen waren over 
het algemeen niet zo positief over het huidige 
resultaat. Zo klaagde een bewoonster over de 
aangebrachte dorpel: geen remmer maar wel 
geluidsoverlast. mensen die zich redelijk aan 
de snelheid houden of vaart minderen om hun 
erf op te kunnen rijden worden ook nu nog 
ingehaald.
De voorgestelde verplaatsing van de bomenrij 
op de N243 (richting het Noorden) gaat niet 
door. Over de vangrail langs deze weg is nog 
geen besluit genomen.  een ander (oud) heet 
hangijzer is de overlast bij het tankstation. er 
zijn nog steeds geen concrete plannen tot ver-
plaatsing. tot die tijd zien de bewoners graag de 
plaatsing van een hek om te voorkomen dat de 
omgeving gebruikt wordt als openbaar toilet.
Dat breedband niet uitsluitend voor bedrijven 

maar zeker ook voor particulieren van groot 
belang kan zijn, bleek tijdens deze avond. De 
bewoners werden opgeroepen om op maan-
dagavond 19 oktober aanwezig te zijn op de 
voorlichtingsavond over dit onderwerp.
ten slotte was er nog de boring. Gas. De ver-
gelijking met Groningse toestanden werd 
op deze avond gerelativeerd.  De burge-
meester maakte duidelijk waar de formele 
verantwoordelijkheid ligt in het kader van 
de mijnwet en welke verantwoordelijkheid 
de gemeente jegens haar ingezetenen in dat 
proces  heeft.  Geen al te grote zorg maar wel 
de vinger aan de pols.
De (voorlopige) volgende reguliere bijeen-
komst is gepland op 24 november. Weer in 
de bonte Klaver. Want concrete plannen over 
deze locatie waren er deze avond niet. Al 
zegde de voorzitter toe dat er vermoedelijk 
binnen een maand een bewonersbijeenkomst 
te verwachten valt over dit onderwerp. 

gEErt

De opkomst was groot.

Een feest van herkenning

Leerlingen van de zesde klas van de 
Klimop-school van 1982 kwamen op 
zaterdag 12 september bijeen voor een 
reünie. 

Het is niet de eerste keer dat ze bij elkaar 
komen. Heel lang geleden is er een bijeen-
komst geweest in Onder de Linden. ‘Het was 
eK-voetbal en Hans van breukelen stond op 
doel. ‘ weet iemand zich nog te herinneren.  
Het eK lijkt nu heel ver weg. maar liefst acht-
tien van de vijfentwintig leerlingen die om 
meester bruno heen vereeuwigd zijn op de 
schoolfoto uit 1982 zijn vandaag aanwezig. 
‘Het kwam me eigenlijk niet zo goed uit van-
daag, want de piepers moeten de grond uit. 
toch maar even de trekker stilgezet en mijn 
beste goed aangetrokken.’

De middag begint met koffie met gebak in het 
pannenkoekenhuis.  De reünisten druppelen 
binnen. enthousiasme om elkaar te zien. ‘Je 
ziet er goed uit. Je bent goed opgedroogd,’ 
hoor ik om me heen. soms is het gissen naar 
namen en geschiedenissen: ‘Werkte jouw 

vader niet…’, of ‘Volgens mij woonde je toen 
nog…’ Aan gespreksstof geen gebrek. 
mascha, monique, Christine en Jeanina zijn 
lang geleden al begonnen met de zoektocht. 
Niet iedereen had behoefte om te komen. een 
van de klasgenoten is in 2009 overleden.  Ze 
zijn allemaal van de lichting 1977/1882. Dus 
allemaal rond de vijfenveertig jaar. 
Na een stief uurtje vertrekken ze meanderend 
door het dorp naar de oude Klimop-school. 
Nu in gebruik bij breidablick. een feest van 
herkenning. De entree. De lange gang met 
de deuren. Van klas 1 tot en met 6. Namen 
van meesters en juffen komen weer boven. 
Natuurlijk mag een groepsfoto niet ont-
breken. Aan de achterkant van het school-
gebouw.  Daarna wacht hen een robbertje 
steenwerpen en de Chinees. ‘De kosten tot 
en met het eten zijn gedekt,’ memoreert de 
‘penningmeester’ van het gezelschap. ‘Jullie 
mogen daarna nog zo lang blijven als jullie 
zelf willen.’ Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. 
Want wat hadden ze veel bij te praten.

gEErt

Zo zag de klas er in 1982 uit. 

Vanaf linksonder: martin scheringa, Karolien schaap, mascha Kloosterhof, sandra Wolff
Linda-mae edeling, Jacqueline Gruijters, benno Kuiper, marianne bakker, Ilona Koopman, Christine van splunter, 
Dirk Zijp, peter Doets, marcel ten Dam, Kees Honig, Jeanina de Groot
monique Verschuur, sander Honing, robert Oosterhof. Niet op de foto maar (later) wel aanwezig: marco de Groot. 
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donderdag 24 sePtemBer:

verkoop woningen
‘De Keyser’  
De bouw van de eerste 42 woningen in het vierde kwadrant van Middenbeemster 
vordert gestaag. Naar verwachting is de eerste oplevering eind dit jaar, begin 
volgend jaar.  Op donderdag 24 september (17.00 – 19.30 uur) vindt in de Keyserin 
(naast de kerk in Middenbeemster)  de verkoop van 28 woningen plaats.

betrokken wethouder Dick butter: ‘Gezien de 
ervaring van de eerste verkoop hebben we er 
alle vertrouwen in. mede omdat de woningen 
op basis van concrete behoefte (vraaggestuurd) 
zijn ontworpen.  Daarom zitten er in dit plan 
meer tweekappers en vrijstaande woningen. 
Deels met vrij uitzicht. Wat niet veranderd is, 
is het accent op duurzaamheid. Niet alleen in 
de bouw zelf maar ook in de buitenruimte. er is 
volle aandacht voor de groenvoorziening inclu-
sief speelgelegenheid voor de kinderen. Dat 
maakt het wonen hier nog aantrekkelijker.’  De 
tweekappers voorzien ook  in een andere trend: 

levensloopbestendig bouwen. Op termijn kan 
bijvoorbeeld de garage of bijkeuken plaats 
bieden aan een extra slaapkamer of sanitaire 
voorziening. Zodat mensen zo lang mogelijk in 
hun eigen woning kunnen blijven.  Alle mensen 
die ingeschreven staan hebben een uitnodi-
ging ontvangen. maar ook andere belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje 
te nemen. Desgewenst kunnen ze zich op deze 
middag laten registreren. Want in de (nabije) 
toekomst worden nog  38 woningen ‘op de 
markt’ gebracht.  

gEErt

Poppentheater
Niekie van de Berg staat op zaterdag 19 september met de 
poppentheatervoorstelling ‘Wie heeft Monkie gezien?' in Onder de Linden. 

monkie is een knuffelaap waar je alles mee 
deelt en doet. een lievelingsknuffel om van te 
houden. en als monkie op een dag zoek raakt 
is het verdriet dan ook erg groot. Nergens is 
monkie te vinden. Wat niemand weet is dat 
monkie in het bos ligt onder een dikke boom.
Al snel wordt monkie dikke vrienden met alle 
dieren uit het bos. Hij woont een tijdje bij de 
altijd feestvierende muizen, hij speelt met 
de lieve kleine prikegeltjes en vliegt hoog in 

de lucht met de ekster op zoek naar alles wat 
glimt. een tijdloos spannend avontuur met veel 
herkenbare emoties voor peuters en kleuters.
De voorstelling begint om 14.30 uur en de 
entree bedraagt € 7,00 per persoon. De voor-
stelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.  
reserveren kan via tel. 084 4300 143.

Voor meer informatie zie: 
www.onderdelinden-beemster.nl.

Burendag bij Middelwijck
Middelwijck haakt op zaterdag 26 september in op Burendag. Van 10.00 tot 14.30 uur is 
iedereen van harte welkom om Oudhollandse spelletjes te spelen, creatieve workshops te volgen of 
een gokje te wagen aan het rad van avontuur. Ook is er een diavoorstelling te zien over kleinschalig 
wonen, dagverzorging, dagbehandeling en is er live muziek. Koffie, thee en appeltaart staan klaar.

Varkens kijken 
Op zaterdag 12 en zondag 13 september kan iedereen bij 24 varkensbedrijven in heel 
Nederland varkens komen kijken en zelf ontdekken hoe varkens gehouden worden. 

In middenbeemster is iedereen tijdens het 
Weekend van het Varken welkom bij het beem-
sterlant’s varken van familie Van der mark. Op 
de boerderij zijn activiteiten georganiseerd zoals 
springen op een springkussen, verven, kleuren 
en genieten van heerlijke hapjes uit de smoker. 
Het beemsterlants varken viert zijn 10 jarig 
bestaan dit jaar en heeft daarom op vrijdag-
avond 11 en zaterdagavond 12 september the-

ater in de stal. Het stuk ‘Wij Varkensland’  van 
Lucas de man wordt midden in de stal ten tonele 
gebracht. (voor kaartverkoop: www.purmaryn.
nl) Kom kijken op zaterdag 12  ( van 11.00 uur tot 
16.00) of zondag 13 september( van 11.00 uur 
tot 16.00 uur) aan de Hobrederweg 40a.  Kijk op 
www.stapindestal.nl voor meer informatie 
en de adressen van de andere deelnemende 
boerderijen. 

Uw erkende installateur   voor: ontwerp, aanleg en 
 onderhoud van alle elektrische installaties

Bamestraweg 1, 1462 VM  Middenbeemster 
Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09 

INSTALLATIETECHNIEK B.V. 

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Advisering en levering van energie-
zuinige verlichting (led) en zonnepanelen.

Voor al uw elektrawerk 

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346  - Mobiel: 06 51838782  - edwindevries72@hotmail.com

Installatiebedrijf  Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
  Ambachtsweg 5D, 1474 HV  Oosthuizen

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

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

De nieuwe wintercollectie 
FEETJE babykleding
is binnen!

gevraagd 
School verlater / huisvrouw

voor het verwerken van bloemen
bellen na 18.30 uur

0299 684160

[advertenties]
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De Zondagmarkt zit er weer op
De Zondagmarkt is een jaarlijkse traditie die men in de Beemster niet zou willen wissen. 
Ook de jongste editie was weer zeer geslaagd. Een kleine impressie.  

Dertig jaar inzet
voor nierstichting
Begin jaren 80 was de eerste collecte van de Nierstichting in Middenbeemster. 
Niet lang na de start werd Bep van de Berg gevraagd of zij de coördinatie 
van de collecte op zich wilde nemen. Zo begon ze met 12 collectanten. Met de 
uitbreiding van Middenbeemster werd het aantal collectanten steeds groter, 
oplopend tot bijna 30 collectanten anno 2015. 

Na 30 jaar is het moment daar gekomen om 
het stokje door te geven en heeft bep van 
de berg de coördinatie overgedragen aan 
Annette maij-de meij.  Uiteraard gaat dat niet 
geheel ongemerkt voorbij, en is bep in het 
zonnetje gezet. We danken haar hartelijk voor 
alle jaren inzet, haar werkzaamheden en voor 
elk jaar naast de coördinatie zelf collecteren. 
Ze zal nog niet helemaal stoppen, u kunt haar 
dit jaar zeker nog treffen tijdens de collecte 
van 20 tot en met 26 september.

trEEs

Na 30 jaar neemt bep van de berg 
afscheid als coördinatrice.

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

  “ UIt! aan het marktplein “ Wat doen twee 
buren die zich beiden met het program-
meren van podiumkunst en muziek bezig 
houden?  eén keer per jaar een gezamen-
lijk programma brengen. Op zondag 27 
september wordt een muzikale estafette 
georganiseerd. De deuren gaan om 13.00 
uur open en voor € 15,00 per persoon is het 
hele programma bij te wonen.                                                                                                   

  NIeUW IN 2016: Wij bieden teams van drie 
personen de gelegenheid om samen de 
HeLe marathon af te leggen met eigen fiets 
of met een tANDem! 

  "Was sich Liebt Das Neckt sich".  een muzikale 
kleinkunstvoorstelling over het wel en wee van 
familie. Ook genoten van Femke Wolthuis.

  In de week van 11 oktober wordt de jaar-
lijkse collecte gehouden voor de brand-
wondenstichting.  Zoals wij in de beemster 

  al vele jaren doen vindt de collecte op één 
avond plaats. Dit doen wij in samenwer-
king met de brandweer beemster en wel 
op maandagavond 12 oktober. Wij zijn op 
zoek naar mensen die ons die ene avond 
willen helpen met collecteren van 17.30 uur 
tot ongeveer 20.00 uur. Wil jij ons helpen 
? Geef je dan op . Hoe meer mensen, hoe 
meer vreugd ! Opgeven kan bij: Karen 
Goosen telefoonnummer: 06-23637284 of 
per email: karengoosen9@hotmail.com.

  er is een oldtimers bromfietsenclub in de 
beemster. Hans schilder in spierdijk staat 
open voor een bezoek door deze club.  Hij 
had gehoord van een groep uit de beem-
ster die met hun oude bromfietsen bij elkaar 
komen. Het is de bedoeling om op zondag 20 
september 2015 een rit te doen naar Hans 
schilder. Hij heeft een heel aantal niet- en 
gerestaureerde bromfietsen.  ZIJN merk is 
eigenlijk batavus. Op zondag 20 september 
2015 om 14.00 uur verzamelen op de krui-
sing van de middenweg en de rijperweg 
in middenbeemster, dan vertrekken naar 
spierdijk. Vriendelijke groet, Joop scheele 
tel. 0299-681656 of  06-51451259. 

   zie verder pagina 11 ➔



Kerkdiensten

19 en 20 september

doopsgezinde gemeente

Zo.  Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 9.30 uur  Doopdienst mmv. Femke Leek solozang Kerk mb.

     11.00 uur  Herfstdienst mmv. Femke Leek solozang Kapel ZOb.

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur  Gemengdkoor / Louis Weel

nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  jongerenviering / pastoor marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / pastoor marcelo /   

mmv Nicolaaskoor  

26 en 27 september

doopsgezinde gemeente

Zo.  19.15 uur Viering nieuwe stijl- mmv. Jm. Koeman / C. Laros

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur  Vrijheid!!! Dienst met Gospelkoor Joy uit Alkmaar                      

mmv. Femke Leek solozang

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur samenzang / W en C.  Amos

nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  jongerenviering / pastoor marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / pastoor marcelo / mmv koren;  

na afloop koffiegesprek

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 
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  the ridge Collection’ is van 9 tot 30 
september te zien in de etalages van 
Capsicum hartje Amsterdam. De ont-
werpers van ‘the ridge Collection’ zijn 
Inge bečka & mariëtte Wolbert aan-
wezig. Adres Capsicum: Oude Hoogs-
traat 1, 1012 CD Amsterdam.

  Koffieschenken in middelwijck. Lijkt 
het u leuk om gastvrouw te zijn tijdens 
de koffieochtenden in middelwijck? 
U bent rond half tien aanwezig om 
koffie te zetten. Vanaf tien uur komen 
de bewoners van middelwijck en zelf-
standig omwonenden langs voor een 
gezellig koffie-uurtje. Wij hebben plek 
op de woensdag en vrijdag. bent u 
geïnteresseerd, dan kunt u voor meer 
informatie contact opnemen met 
Wonenplus 0299-820139.                                                                                                                             

  meer bewegen voor Ouderen: Lekker 
bewegen onder begeleiding van 
margo Dikstaal. In middelwijck in de 
middenbeemster op woensdag van 
9.00-9.45 uur, in Zuiderhof te Zuid-
oostbeemster op woensdag van 
11.00-11.45 uur.  De stoelengroep In 
balans is in middelwijck in de mid-
denbeemster op dinsdag 10.45-11.45 
uur. meer informatie en inschrijven via 
het servicepunt van Wonenplus Aan-
genaam, sloep 3, 1483HA te de rijp. 
telefonisch: 0299-820139 of via email: 
wonenplusaangenaam@rswp.nl

  meezingen en dansen met kinder-
koor De Kickers. muziekschool Water-

land nodigt alle kinderen in de regio 
Waterland tussen 8 en 15 jaar uit om 
op zondag 20 september te komen 
meezingen en -dansen met kinderkoor 
De Kickers. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Alleen komen kijken mag ook natuur-
lijk. Neem een vriendje of vriendin-
netje mee. Het koor is voor jongens 
en meisjes, dus jongens zijn ook van 
harte welkom.

  Op vrijdag 25 september van 14.00 
– 17.00  en van 19.00 – 21.00 uur is 
er een tweedehans Kinderkleding-
markt in De Groene Zwaan. Naast 
de verkoop van kinderkleding wordt 
er deze keer ook dameskleding ver-
kocht. Het innemen van de kleding 
is op donderdag 24 september van 
19.00 – 20.00 uur. Voor het inbrengen 
van kleding is een persoonlijk ver-
koopnummer noodzakelijk. stuur een 
email naar kleding@degroenezwaan.
nl en je krijgt een persoonlijk verkoop-
nummer en alle instructies voor het 
inbrengen van de kleding. meer infor-
matie ? www.degroenezwaan.nl. of 
bel monique van Hoogstraten

  muzikale psychologische thriller in 
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. 25 en 26 september 
om 20.30 uur en 23 en 24 oktober om 
20.30 uur. extra voorstelling om 23.00 
uur op 24 oktober ter ere van de Dag 
van de Nacht. Locatie Fort bij spijker-

boor tip trek warme kleding aan. Kijk 
voor route-informatie op fortspijker-
boor.nl. reserveren Kaarten kosten € 
12,50, bel 06-18651896 of mail naar 
p.zuurveld58@gmail.com.

  Over de roadshow van VeILIGHeIDs-
reGIO ZAANstreeK-WAterLAND 
verzorgd door brandweer, burgernet, 
evean, politie, rode Kruis en Wonen 
plus over Veiligheid in- en om het huis. 

  De gegevens over de maquette komen 
nu echt in de volgende binnendijks

  Wist u dat de weverij van breidablick 
in de gymzaal van de vroegere Klimop-
school (zie elders in dit blad) al 20 jaar 
actief is?

  Het beemsterlandtvarken bestond 
tien jaar en de varkens werden ver-
wend met een heuse voorstelling van 
een mens tussen de varkens.

  Donderdag 24 september na de jaar-
vergadering van Het NUt een lezing 
over “conceptuele kunst van idee tot 
beleving“ om 21.00 uur in Onder de 
Linden. toegang gratis.

  Galerie beemster boom is open dage-
lijks van 11.00 tot 17.00 uur aan de Zui-
derweg 62 en heeft een foto expositie 
van bijzondere bomen in de beemster.

  Zaterdag 10 oktober op de golfbaan 
aan de Volgerweg: “beemster koeien 
op stal”.

  Ook u kunt kluitjes insturen, 
dus mail naar redactie@binnen-
dijks.nu of geef het af bij dro-
gisterij Anneke Jonker.



DE KEYSER: EEN MOOIE, 
NIEUWE WOONBUURT

Met De Keyser krijgt Middenbeemster er een heerlijke, nieuwe 
woonbuurt bij. Intiem, gevarieerd en dorps. Volledig passend 
bij het karakter van de Beemster. Met de komst van De Keyser 
groeit het dorp stukje bij beetje. Wie hier woont, geniet van alles 
wat Middenbeemster zo leuk maakt en profiteert daarbij van alle 
voordelen van wonen in een nieuwbouwhuis.

THUIS IN DE BEEMSTER WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL

thuis is... 
een wijntje tijdens
een goed gesprek
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