
Gebeyehu en Mulunish hebben in de 
Beemster hun plek gevonden. In de Keyserkerk 
is hun kindje Nanati gedoopt.

Kindervoorstelling
in De Kerckhaen

Wie wordt de nieuwe koning? 
Daar draait het om in de 
kindervoorstelling die op woensdag 
21 oktober in De Kerckhaen in 
Westbeemster is te zien.
 
Koning Karel is moe van het regeren en 
koningin Carolina gaat op zoek naar een 
nieuwe koning. Ze daagt de prinsen op het 
kasteel uit om mee te doen met een wed-
strijd. Zou de slimme sluwe Bollevik koning 
worden? Of de verlegen Reinhart? Gelukkig 
helpt prinses Rozalinde een handje…
De voorstelling start om 15.30 uur (zaal 
open om 15.00 uur). Leeftijd 3 tot 8 jaar. De 
entree is 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: 17/18 oktober 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 9 oktober voor 17.00 uur!

echte aandacht 
voor het milieu
www.d66beemster.nl

Feestelijke Burendag
in Middelwijck

Van verre gaven wapperende 
vlaggetjes en ballonnen aan dat er 
wat ‘te halen’ viel  in Middelwijck. 
Gezelligheid alom in de koffiekamer en 
daarbuiten. Het weer werkte ook aan 
alle kanten mee. 

Kinderen en kleinkinderen  konden genieten 
van Oudhollandse spelletjes, binnen waren 
allerlei andere versnaperingen te koop. De 
geur van pannenkoeken  kwam je bij de 
entree tegemoet. Voor de ‘goklustigen’ waren 

er diverse tombolarondes met aantrekkelijke 
prijzen en achter in de zaal vierde de creativi-
teit hoogtij. De versierde pompoenen gingen  
gretig van de hand. In een andere zaal gaf 
een door een van de  bewoners vakkundig 
gemaakte  fotopresentatie een goed over-
zicht van de veelheid aan activiteiten door 
het jaar heen.  Vrijwilligers waren als vanouds 
in de weer om aan alle wensen te voldoen. 
Kortom: een geslaagd evenement.

Geert

Gezelligheid alom in de koffiekamer en daarbuiten.

Wijkavond Dorpsraad Zuidoostbeemster

De Dorpsraad Zuidoostbeemster vergadert op maandag 5 oktober om 20.00 uur 
in het MFC De Boomgaard aan het Middenpad. 
Op de agenda staat onder andere de voorlopige uitslag van de gesloten vragen uit de enquête 
en de herinrichting van fietsersoversteek hoek Purmerenderweg/Volgerweg. 

Workshop Black Gospel
Vorig jaar starte er in Beemster een eerst workshop Black Gospel om kennis te 
maken met deze energieke en meeslepende zangervaring. Dit mondde uit in een 
spetterend muzikaal zangfeest. Na de zomer is er gestart met een vervolgproject: 
Black Gospel Christmas. Met mooie ballads, maar ook met veel vaart en ‘rhytm’. 

er wordt geoefend op zaterdag en 10 oktober 
is de laatste gelegenheid om in te stromen in 
dit project. De daaropvolgende repetities zijn 
31 oktober en 14, 28 november. De repetities 
zijn een feest op zichzelf met dirigent, pianist, 

bas en drum. Wie liever komen luisteren: dat 
kan op zaterdagavond 19 december.

Info en opgave:
blackgospelbeemster@ziggo.nl.

Hoop, 
geloof 

en liefde
Op zondagochtend 20 september 

werd in de Beemster Keysekerk de 
doop van het pasgeboren kindje 

Nanati van Gebeyehu en Mulunesh 
gevierd. Anderhalf jaar geleden 
woonde dit echtpaar nog in een 

vluchtelingenkamp te Kenia nadat 
zij 10 jaar daarvoor huis, haard en 

familie in Ethiopië hadden moeten 
achterlaten. Een vlucht uit nood 

geboren, maar door hoop ingegeven.

tijdens hun verblijf in Kenia vonden zij elkaar 
in de liefde. toen de kans op een veilig bestaan 
hen door de UNHCR geboden werd, durfden zij 
als echtpaar de sprong in het diepe te wagen 
en naar het verre en onbekende Nederland af 
te reizen. Slechts bepakt met ieder een koffer 
stapten zij op maandag op het vliegtuig om in 
diezelfde week op woensdag de sleutel van 
hun nieuwe thuis in Middenbeemster in ont-
vangst te mogen nemen.
Dat dit een ware cultuurschok moet zijn 
geweest, spreekt voor zichzelf. Mede door de 
inzet van gemeente Beemster, vrijwilligers van 
organisatie Vluchtelingenwerk Noordwesthol-
land, buren en andere dorpsgenoten, voelden 
Gebeyehu en Mulunesh zich meer dan welkom. 
De taaltrainingen bij Fiolet in Purmerend, de 
hulp van een zogenaamde taalcoach en hun 
eigen inzet om de Nederlandse taal machtig te 
worden, werpen hun vruchten af.
Goed kunnen communiceren draagt bij tot 
wederzijds respect en begrip voor elkaars 

achtergrond en cultuur. Het spreken en 
begrijpen van de nieuwe taal helpt terdege 
bij het inburgeringsproces. Op initiatief van 
dominee Nico en Maria Schroevers werden 
de vluchtelingen uit Middenbeemster na de 
pinksterviering in de Keyserkerk uitgenodigd 
om een viertal diensten mee te maken. tij-
dens de eerste dienst was er speciale tijd en 
aandacht voor hen ingericht. Dit gebaar werd 
als zeer positief door een ieder ervaren. Het 
was voor Gebeyehu en Mulunesh dan ook 
vanzelfsprekend dat de doop van hun doch-
tertje Nanati in Middenbeemster zou moeten 
plaatsvinden.

Naast de gebruikelijke kerkgangers waren er 
ook nog vele andere genodigden bij de doop 
aanwezig. Stuk voor stuk mensen die zowel 
het echtpaar als het pasgeboren kindje een 
warm hart toedragen en een fijne veilige toe-
komst gunnen. 
                                                                                                                         Joke



Voor een goed waterbeheer 
is het van belang dat sloten, 
hoe klein ook, goed worden 
onderhouden. In natte 
perioden moet het 
overtollige water naar de 
gemalen kunnen stromen om 
het water weg te pompen en 
in droge tijden moet water 
juist worden aangevoerd. 
In en langs bijna alle sloten 
groeien planten, zoals riet en 
gras. Planten kunnen de aan- 
en afvoer van water 
belemmeren. Ook een 

sloot die te ondiep is, kan 
zijn functie niet goed meer 
vervullen. Tijdens de schouw 
wordt hier op ge controleerd.

U heeft een belangrijke rol
Het hoogheemraadschap
controleert de sloten, het
onderhoud voeren we samen
uit. Als eigenaar en gebruiker
van een perceel bent u vaak
verplicht om de sloten langs
uw perceel voor de helft te
onderhouden. 

Informatie
Meer informatie kunt u 
vinden via www.hhnk.nl/
schouw. U kunt ook contact 
opnemen met het schouw-
team via telefoonnummer 
072-582 8282 of via 
schouw@hhnk.nl.

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
zorgt voor veilige dijken en 
voor voldoende en schoon 
water in de sloten en 
vaarten. 

IS UW SLOOT AL SCHOON?

Nat of droog weer,
samen waterbeheer!
Maandag 19 oktober 2015 start Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier met de najaarsschouw. Elk jaar controleren de
schouwmeesters van het hoogheemraadschap in het najaar
de sloten in het gebied op onderhoud.

www.hhnk.nl/schouw
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Griepprik 2015
Aan de patiënten van huisartspraktijken van Aken en Kemper,
De griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van de 
meest voorkomende griepvirussen. Iedereen die extra risico 

loopt om ernstig ziek te worden door griep krijgt de 
griepprik gratis aangeboden. Dat zijn mensen van 60 jaar 
en ouder en bepaalde risicogroepen. Voor deze mensen is 

het belangrijk dat zij jaarlijks de griepprik krijgen. 
De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. 

Als u toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal 
minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans 
op complicaties zoals longontsteking of op verergering 

van uw “eigen” ziekte.

U krijgt een Uitnodiging van Uw hUisarts 
Mensen van 60 jaar en ouder en risicogroepen krijgen van 
hun huisarts ieder jaar een uitnodiging voor de griepprik. 

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar denkt u er 
wel voor in aanmerking te komen, belt u dan de assistente.

Zie ook de website: www.rivm.nl/griepprik

start dinsdag 27 oktober as.
Zie ook website, dr. C. v. Aken:

www.huisartsvanaken.praktijkinfo.nl
telnr; 0299-681355

Voor de patiënten van dr. L. Kemper
www.kemper.praktijkinfo.nl             

telnr; 0299-681455      

ter info:
De praktijk dr. L. Kemper is ivm herfstvakantie

gesloten van 17 t/m 25 Oktober
Uitsluitend voor dringende zaken neemt waar:

dr. C. van Aken, Rijperweg 103 Middenbeemster

Lourdesschool ontdekt China
De kinderen van groep 7 en 8 van de Lourdesschool in Westbeemster hebben zich 
de afgelopen weken verdiept in China. In groepjes concentreerden ze zich op 
een specifiek thema. Vorige week hebben ze voor ouders en medeleerlingen een 
presentatie gehouden.

Hun gehoor werd er direct bij betrokken. Ze 
mochten onder meer Chinese lettertekens 
omzetten in een Nederlandse zin, quizvragen 
beantwoorden, sushi proeven – eigenlijk 
Japans, maar dat telde nu even niet – en zelf-
verdedigingtechnieken uitproberen. De kin-
deren moesten de verschillende presentaties 
ook beoordelen. Het project werd in stijl afge-
sloten. Het laatste groepje nam een wens-
ballon mee naar buiten. Nadat die was 
aangestoken en het blauwe luchtruim koos, 
mochten de kinderen een wens doen.

Marcel
De presentaties werden kritisch beoordeeld.

Creatieve burendag Ons Hoekje
Op een stralende zondagmiddag werd de burendag van buurtvereniging Ons 
Hoekje gehouden op het erf van boerderij Wapenrust van de familie Konijn. Er 
waren zes soorten workshops van een uur waarvan ieder er twee mocht kiezen: 
volksdansen, koeien schilderen, insectenhotel maken, kookklas, zeepketting 
maken en digitale fotografie. De deskundige leiding kwam uit eigen gelederen, 
behalve die van het volksdansen. Daarvoor was iemand ingehuurd.

De creativiteit vloeide volop op deze middag. 
Sowieso is dat een kracht van deze buurtver-
eniging. eendracht maakt macht. Wanneer de 
goede wil er is, kunnen vaak goede dingen tot 
stand komen. 

Nu heeft Ons Hoekje wel het voorrecht dat 
er altijd wel geschikte locaties te vinden zijn, 
de ene keer groot, de andere keer klein, om 
bij elkaar te komen. er zijn immers schuren 
genoeg te vinden in de buurt. Het leuke 
daarvan is dat je ook nog eens bij elkaar op 
het erf komt.

Burgemeester Joyce van Beek kwam ook nog 
een kijkje nemen. Zij deed mee met zeepket-
ting maken en volksdansen. Dit is natuurlijk 
een hele eer dat zij de moeite neemt om te 
komen. Met velen maakte zij een praatje.

Zelfs het lid van 92 jaar Im Spaans was pre-
sent. Het volksdansen had haar speciale inte-

resse, ze waagde het zelfs nog om in de kring 
mee te doen. Ook maakte zij een zeepketting. 
In een stal stond koeienkop schilderen op het 
programma, maar dankzij het prachtige weer 
werd dit plan gewijzigd en is de schilderwork-
shop buiten bij het land gehouden, zodat de 
Beemster koeien in de wei konden worden 
vereeuwigd. Je staat er nog versteld van hoe 
goed dit ging, terwijl sommigen sinds de 
lagere school geen verfkwast meer in handen 
hadden.

een speciale vermelding is op zijn plaats voor 
het kunstwerk van de kleine meid Julia Vlaar. 
Zij maakte een omkeer-schilderij. twee tafe-
relen op één vel papier, maar als geheel 
subliem uitgevoerd.  De kookgroep had onder-
tussen allerlei lekkers gemaakt voor de aan-
sluitende barbecue. Het was weer meer dan 
goed op Ons Hoekje, met dank aan het Oranje-
fonds dat jaarlijks de burendag in vele buurten 
ondersteunt met een financiële bijdrage. 

De kookgroep had goed zijn best gedaan.
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Sinds afgelopen mei heeft Hairworld ook 
Kapsalon Beatrixpark geopend zodat de 
senioren dicht bij huis geknipt kunnen 
worden. Ook de jongeren onder ons kunnen 
daar terecht. Ook voor haarverzorgings-
producten van het merk L’Oréal en Fudge is 
iedereen bij Hairworld aan het goede adres.
Optiek Support van Huizen is een nieuw 
bedrijf in Middenbeemster, opgericht door 
Immy van Huizen. Immy is al meer dan vijf-
tien jaar werkzaam als labmanager bij een 
van de grootste Nederlandse optiekketens. 
Daar heeft hij door de jaren heen alle beno-
digde vakdiploma’s behaald.
Na vijftien jaar dit mooie ambachtelijke vak 
te hebben uitgeoefend, is onlangs binnen 
de optiekketen besloten om alle brillen cen-
traal te laten produceren. en omdat Immy 
zijn vakkennis niet verloren wil laten gaan, 
heeft hij Optiek Support opgezet. Vanaf 
heden kunnen alle brildragende mensen uit 
de Beemster en omstreken bij Optiek Sup-
port terecht voor onderhoud en reparaties 
aan hun bril.

Optiek Support levert (op afspraak) service 
aan huis en heeft een leuke collectie monturen 
tegen betaalbare prijzen. een kleine selectie 
is bij de kapsalons te bewonderen. Ook voor 
brillenglazen kan men er terecht. Dit kan met 
een recept, maar ook kan de sterkte van de 
bestaande bril worden gemeten. Optiek Sup-
port verzorgt zelf géén oogmetingen.
Brillen kunnen voor een kleine of grote 
onderhoudsbeurt of voor een reparatie aan-
geboden worden bij Hairworld aan de Rij-
perweg en bij Kapsalon Beatrixpark. Bij de 
kappers kan men terecht voor meer infor-
matie, documentatie en prijzen van Optiek 
Support. Hairworld en Optiek Support zijn 
iedereen graag van dienst op deze locaties.

Hairworld  
tel. 0299-683994 
Optiek Support 
tel. 06-55075179 
e-mail: optiek-support@ziggo.nl.

Joke

Binnendijksebedrijven

Hairworld 
kappers
en Optiek 
Support 
kijken 
samen 
vooruit

Vanaf heden is Hairworld Kappers tevens servicepunt voor Optiek Support van 
Huizen. Hairworld Kappers is een bekend bedrijf in Middenbeemster, waar al bijna 
twintig jaar lang heel veel mooie kapsels worden gecreëerd. De haarmode wordt 
verzorgd door Henk en Linda Veenman, samen met hun vaste krachten Kim Visser 
en Rilana Koer.

Omdat Immy zijn vakkennis 
niet verloren wil laten gaan, 
heeft hij Optiek Support opgezet.

Voor uw inslijpwerkzaamheden en brilreparaties

I. van Huizen
Odessa 8
1462 EJ  Middenbeemster
Telefoon: 06 55 07 51 79
E-mail: optiek-support@ziggo.nl

OPTIEK SUPPORT STARTAANBIEDING
De eerste tien klanten die in Oktober een enkelvoudige bril inclusief ontspiegeling

afnemen krijgen een Hairworld kappersbon t.w.v. € 10,00 kado.

De eerste tien klanten die in Oktober een multifocale of bifocale bril inclusief ontspiegeling
afnemen krijgen een Hairworld kappersbon t.w.v. € 20,00 kado.

Vergeet niet uw nog niet verbruikte vergoeding voor brillen van uw zorgverzekering te gebruiken!

I. VAN HUIZEN
Odessa 8, 1462 EJ Middenbeemster, telefoon 06 55 07 51 79, optiek-support@ziggo.nl

Jubileumactiviteiten 
Café Duijn Bowling Spierdijk
In verband met het jubileum van Café 
Duijn Bowling Spierdijk vinden in 
oktober diverse activiteiten plaats. 

Zaterdag 3 oktober: Biertapwedstrijd. Iedereen 
vanaf 18 jr. mag hieraan meedoen en gaat met 
een uniek cadeautje naar huis. Vrijdag 9 oktober: 
Cinema Culinair. Film proeven/eten kijken. Vrijdag 
16 oktober: Wijn & Spijs Proeverij. een verras-
sende proeverij met 8 wijn/spijs combinaties. 

Zaterdag 24 oktober: Recreanten Bowling toer-
nooi. een toernooi voor recreanten waarbij 
iedereen drie games voorronde speelt. De beste 
spelers en speelsters gaan door naar de grande 
finale. Vrijdag 30 oktober: Workshop Schilderen 
(ervaring is niet nodig) door Yvon Vlaar. thema 
deze avond is onder andere Boeddha. 

Voor een compleet overzicht zie website 
www.bowlingspierdijk.nl/agenda. 

Beurs Duurzaam Beemster
Een aantal lokale ondernemers biedt op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 17.00 uur 
samen met gemeente Beemster de allereerste duurzame beurs op de Bamestraweg 
in Middenbeemster. Met steun van Rabobank Waterland en Omstreken is de Nuna 7 te 
bewonderen, de Nederlandse auto op zonne-energie. Verder kunnen Beemsterlingen 
zich op de beurs volledig laten informeren over allerlei vormen van duurzaamheid. 

Weer of geen weer: de beurs Duurzaam Beemster 
gaat door. Bij voorkeur in de buitenlucht, maar 
anders verplaatst de beurs zich naar de verschil-
lende bedrijfspanden van de Bamestraweg. Ook 
kinderen zijn van harte welkom! Voor hen zijn ver-
schillende activiteiten, zoals schminken en een 
opblaasbare klimtoren van Rabobank.
Dankzij de aanwezigheid van diverse lokale 
ondernemers en de gemeente Beemster, 
kunnen bewoners zich volledig laten infor-
meren over allerlei vormen van duurzaam-
heid. Antwoord op vragen als: wat leveren 
zonnepanelen op? Hoe rijdt een elektrische 
auto? Is mijn huis beter te isoleren? en wat 
kan led-verlichting voor mij betekenen? 
De gemeente Beemster informeert bezoe-
kers over haar plannen op het gebied van 
duurzaamheid en wat die betekenen voor 
Beemsterlingen. Ook kunnen bezoekers hun 
persoonlijke woonsituatie voorleggen aan 
Het Bouwloket voor advies over duurzaam-
heid en Rabobank informeert bezoekers over 
financieringsmogelijkheden. 
Wethouder Dick Butter is bijzonder trots op 

dit initiatief van de Beemster ondernemers: 
‘Als gemeente streven we naar duurzaamheid 
in de ruimste zin van het woord. Het is goed te 
merken dat de regionale ondernemers dat op- 
en aanpakken. Ik wil dan ook alle inwoners van 
Beemster oproepen om de beurs te bezoeken. 
Ontdek wat duurzaamheid voor uw persoonlijke 
situatie kan betekenen en draag zo uw steentje 
bij aan ons mooie erfgoed.’De wethouder ver-
zorgt om 11.00 uur een gepast welkomstwoord.
Op de beurs is ook de wereldberoemde Nuna 7 te 
bekijken. Deze auto op zonne-energie is een uit-
vinding van een aantal Delftse studenten. Met 
de zon als enige brandstof, weet deze auto toch 
90 km/h op de teller te krijgen. De aanwezigheid 
van Nuna 7 wordt mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank Waterland en Omstreken.

Het initiatief van de beurs komt van een 
aantal lokale ondernemers in samenwerking 
met de koepelorganisatie Beemster Onder-
nemer en de gemeente Beemster. 
Kijk op www.beemster-ondernemer.nl voor 
meer informatie.

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES



MANDAATBESLUIT 
HUISVESTINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat, met ingang van 14 
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 18 augustus 2015, inhoudende vaststelling 
van het Mandaatbesluit huisvestingsvergunningen.

Het besluit is in werking getreden op 10 september 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het 
Gemeenteblad (82878) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl 

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 15 september 2015   
besloten de volgende huisnummers vast te stellen:

 Noorddijk 25a  Noordbeemster (besluitnummer 1228405)
 Middenweg 14a  Noordbeemster (besluitnummer 1228548)

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.

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 de Beemster sportprijs en de Beemster 
cultuurprijs uit. De jury’s van de sportprijs en cultuurprijs vragen u kandidaten 
voor te dragen voor de prijzen. U kunt uw nominatie voor de sportprijs en/of 
de cultuurprijs, met motivatie, voor 1 november 2015 indienen op 
www.beemster.net/sportcultuurprijs.

8 OKTOBER GEEN REISDOCUMENTEN 
AANVRAGEN EN UITREIKEN

Op donderdag 8 oktober kunnen vanwege de vervanging van het computer-
systeem geen aanvragen voor reisdocumenten worden ingediend. Er worden 
ook geen reisdocumenten uitgereikt.

GEMEENTE STUDENÁ VIERDE HET 
650-JARIG BESTAAN

Op zaterdag 29 augustus is het 650-jarig jubileum van onze partnergemeente 
Studená uitgebreid gevierd. Burgemeester Joyce van Beek heeft het gemeente-
bestuur van Studená per brief van harte gefeliciteerd met dit jubileum en daarbij 
teruggekeken op de uitwisselingsgeschiedenis van beide gemeenten.

Oud-Beemsterling en oud griffier, de heer C.J. (Cees) Jonges en zijn echtgenote, 
zijn bij deze jubileumviering aanwezig geweest. De heer Jonges was hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd. Op deze dag is Cees Jonges naast 11 inwoners van 
Studená, onder wie oud-brandweercommandant Vladimir Novak, onder toeziend 
oog van enkele honderden aanwezigen in het zonnetje gezet als blijk van waar-
dering voor bewezen diensten aan de gemeente Studená. Een onderscheiding 
met inscriptie en oorkonde zijn aan hem overhandigd. Cees was sinds 1992 
nauw betrokken bij onder andere de organisatie van diverse uitwisselingen van 
verenigingen, gemeentebestuur en raadsleden. Ook op andere manieren heeft 
hij zich voor ingezetenen van Studená ingezet.

Het feestprogramma ging ’s middags van start met een lange historische optocht 
door het dorp met fraaie kostuums en transportmiddelen uit een ver verleden. 
De tocht eindigde op het schoolplein, waar gelegenheidsacteurs op een podium 
in woord en gebaar de geschiedenis van Studená de revue lieten passeren. 
Optredens van een zangeres en een popgroep en spetterend vuurwerk vormden 
de slotakkoorden van het zeer geslaagde feestprogramma.

Sinds 1992 heeft de gemeente Beemster officieel een gemeenteband met de 
Tsjechische gemeente Studená. Deze gemeente ligt ongeveer 150 km ten zuid-
oosten van Praag. Doel van samenwerking is internationale bewustwording en 
het uitwisselen van kennis via het onderhouden van vriendschappelijke contacten.
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INGEDIENDE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
18 september 2015 Zuiderweg 11  Het wijzigen van de   

aanvraag bouw stoeterij

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. 

BUITEN BEHANDELING GELATEN
OMGEVINGSVERGUNNING 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
17 september 2015 Koksburg 2  Het kappen van een   

lindeboom (is vergunningsvrij)

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.

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.

     EINDE PUBLICATIE

Scan 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.

DUURZAAM BOUWLOKET, ADVIES VOOR WONINGBEZITTERS
Wilt u besparen op uw energiekosten en tegelijkertijd uw wooncomfort ver-
beteren? Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket.
 
Gratis en professioneel advies
Het Duurzaam Bouwloket is een samenwerkingspartner van de gemeente. 
U kunt bij het digitale energieloket terecht met al uw vragen over duurzaam 
(ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken in en rondom uw woning.
 
Digitale nieuwsbrief
Wilt u dat het nieuws naar u toekomt? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief 
op de website van het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl. 
Of mail uw aanmelding naar info@duurzaambouwloket.nl. 
Volg het Duurzaam Bouwloket ook via Facebook en Twitter en blijf op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes over subsidies en energiebesparende tips.

Bent u inwoner van Beemster of heeft u binding met Beemster? Weet u waar Beemsterlingen 
behoefte aan hebben en wat er speelt binnen de gemeenschap? Bent u bekend met én heeft 
u belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar u!

TAAKOMSCHRIJVING ADVIESRAAD
Het gemeentebestuur van Beemster heeft de wens uitgesproken een Adviesraad Sociaal Domein op 
te willen richten en zoekt hiervoor leden. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
burgemeester en wethouders over beleid op het terrein van Jeugd, Wmo en Participatiewet. 
Daarnaast heeft de adviesraad een advies- en signaalfunctie naar het college over uitvoeringszaken en 
de kwaliteit van de dienstverlening binnen het sociale domein.

VACATURE
Op www.beemster.net vindt u meer informatie. U kunt ook een mail sturen naar info@beemster.net of 
bel het Klantcontactcentrum: (0299) 452 452. Reageren kan tot 16 november 2015.

GEZOCHT:
BETROKKEN BEEMSTERLINGEN

VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
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Ski- en conditietraining 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de ski- en 
conditietraining in Zuidoostbeemster. De training is 
bedoeld om de conditie te verbeteren. Het seizoen 
loopt tot maart, wekelijks op zaterdagochtend van 
09.00 tot 10.00 uur.

De groep bestaat uit circa 20 enthousiastelingen (de meesten 
zijn 50+) in de sporthal van Zuidoostbeemster. Onder profes-
sionele begeleiding, met stevige muziek en na afloop gezellig 
aan de koffie. De kosten zijn bescheiden. Aanmelden is moge-
lijk bij Simon Beeuwkes, tel 06-52534628 of sbeeuwkes@
hetnet.nl. Kom kijken of doe mee aan een gratis proefuurtje.

VAKANTIE 
             IS...
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VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om 

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

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

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

Fleur Jong op weg naar paralympics
Wie tegenwoordig gaat sporten in de Kloek loopt de kans een ontmoeting te hebben met een jonge topsporter: 
de 19-jarige Fleur Jong. Fleur traint voor de Paralympische spelen in 2016. Zij traint soms in de Kloek.

Op de talentendag in 2013 werd Fleur gescout. Fleur koos 
daarbij voor atletiek. In oktober 2014 stond ze voor het eerst 
op blades: ‘Dat was een geweldige ervaring. Het is heel erg 
zoeken naar je balans omdat je eigenlijk op je tenen staat. 
Wanneer je kracht zet op je blades, komt deze metéén terug en 
daar moet je mee leren omgaan.’

In 2012 werd Fleur ziek door een bacteriële bloedinfectie 
waarna zij was aangewezen op beenprotheses. Vroeger 
danste Fleur veel in de wedstrijdteams van de Kloek: ‘Deze 
ervaring geeft mij nu veel voordeel in het zoeken van mijn 
balans op de blades.’

Dankzij een maandelijkse toelage kan Fleur zich volledig 
richten op de training. Door een goede positie op de wereld-
ranglijst heeft Fleur sinds kort een status van NOC*NSF. ‘Mijn 
eerste blades kreeg ik door sponsoring van sportklas 5 HAVO 
BSM van het Da Vinci waar ik op zat. Dat was geweldig. Ik kon 
toen pas echt wedstrijden gaan lopen.’

Fleur is nu officieel onderdeel van het Paralympisch team, dus 
als zij nu nieuwe blades nodig zou hebben hoeft zij die niet 
helemaal zelf te betalen: ‘Door de teamsponsor Otto Bock 
en Frank Jol, onze materiaalman, is het voor mij mogelijk te 
trainen op goed onderhouden blades voor de Paralympics.’

er is een selectie van achttien atleten voor de WK, elk met 
een eigen onderdeel, zoals discus, verspringen en sprinten. 

‘De sprint is mijn onderdeel en het is hard werken,’ zegt Fleur. 
‘We hebben ons voorbereid op de WK in Qatar door onder meer 
te trainen in een speciale klimaatkamer om te wennen aan de 
warmte en hoge luchtvochtigheid. Het is strijden om uiteinde-
lijk gekwalificeerd te worden voor de Spelen, want de plaatsen 
zijn beperkt.’De Nederlandse atleten verzamelen startbewijzen 
voor de Spelen, die worden ingevuld door de sporters die in het 
team aanwezig zijn. er gaan geen reserveatleten mee.

Goede voeding is heel belangrijk voor spierherstel van de top-
sporter: ‘Ik eet heus wel eens pizza maar dan een gezondere 
variant,’lacht Fleur. Deze opmerking is typerend voor haar. Zij 
ziet vooral de mogelijkheden en niet de belemmeringen. ‘Het 
is belangrijk eiwitten aan te vullen na een training,’ zegt ze. Zij 
raadpleegt daarbij vooral de voeding-factsheet waarop ee over-
zicht staat wat je het beste kunt eten als topsporter. Op deze lijst 
staan heel wat gerechten. een goede balans is erg belangrijk.

Fleur kan voor haar krachttraining altijd in de Kloek terecht, 
ook op onregelmatige tijden: ‘Mijn coach kan niet op verschil-
lende plaatsen tegelijk zijn, dus moet ik soms ook zelfstandig 
aan de gang. Het is geweldig dat ik dit in de Kloek kan doen.’

Hopelijk zien we Fleur op tV tijdens de Paralympische spelen 
in Rio de Janeiro in 2016. Door haar jonge leeftijd heeft zij nog 
veel mogelijkheden om aan de spelen mee te doen.

Daniella

Fleur hoopt uit te komen op de Paralympische Spelen in 2016. 

Wie verdient de 
Beemster sportpenning 
of cultuurprijs 2016?
Maart volgend jaar wordt wederom de sport- en 
cultuurprijs uitgereikt.  De cultuurprijs is bedoeld 
voor een persoon of organisatie  die op het brede 
gebied van cultuur een uitzonderlijke presentatie 
heeft geleverd.  

De sportpenning heeft betrekking op een uitzonderlijke sport-
prestatie in de jaren 2014 of 2015. Hier zijn verschillende cate-
gorieën te onderscheiden.  U kunt een kandidaat voordragen 
voor de diverse onderscheidingen. De jury’s  doen uiteinde-
lijk een voordracht aan het College van B&W. Nominaties met 
motivatie moeten uiterlijk 1 november ingediend zijn. 
Zie ook: www.beemster.net.

Klassiek 
koffieconcert
In de serie koffieconcerten in Onder de Linden treedt 
op zondag 4 oktober  het Khachaturian Ensemble op. 

Dit ensemble is opgericht in 2014 en bestaat uit studenten 
van het Conservatorium van Amsterdam en de Hogeschool 
voor muziek in Keulen. Het Khachaturian ensemble bestaat uit 
vier strijkers en een klarinettist en brengt werken van onder 
anderen Mozart, Brahms, Schuman, Glazunov en Komitas.
Voor dit koffieconcert gaat de zaal open om 10.30 uur en  
het concert begint om 11.00 uur. 
De entree bedraagt € 7,50 (inclusief een kopje koffie of thee).

Carols en Kerstliederen
Woensdag 4 november start het Projectkoor 
Beemster e.o. een Carols en Kerstliederenproject. 

Op het programma staat een bonte mix van Carols, verstild en 
uitbundig, traditioneel en nieuwere van onder anderen John 
Rutter. Verder bijvoorbeeld het sprankelende ‘Neugeborenes 
Kindelein’ van Buxtehude. Het koor staat deze keer onder lei-
ding van Marja van der Ploeg met Jelena Popovich, vleugel. 
Het project wordt twee keer feestelijk uitgevoerd met solisten 
en instrumentalisten in de Keyserkerk in Middenbeemster. De 
Projectkoren bestaan gemiddeld uit circa 70 zangers, geoe-
fend wordt er wekelijks op woensdagavond vanaf 19.45 in het 
sfeervolle kerkje in Zuidoostbeemster. De kosten bedragen 
€ 20,00. Info en opgave via nhkerk.beemster@quicknet.nl.

1 Mw. Jonges 5463
2 Mw. V.’t Hof 5384
3 Mw. V.d. Berg 5089
4 Mw. Onrust 5022
6 Mw. Konijn 4891

7 Mw. V.Dort 4872
8 Mw. Akkerman  4855
9 Mw. Lanting 4854

Poedelprijs Mw. Zijp 3349
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thema Kinderboekenweek

‘Raar, maar waar!’ is het motto van de 
Kinderboekenweek 2015, die draait 
om natuur, wetenschap en techniek 
en begint op woensdag 7 oktober. Op 
onderzoek uitgaan en te weten willen 
komen hoe de wereld in elkaar zit is 
een natuurlijke drijfveer van kinderen. 

Antwoord op de vraag waarom iets zo is of hoe 
iets werkt kunnen zij niet alleen aan den lijve 
ondervinden, maar ook door er boeken over 
te lezen. De boeken die vragen stellen en ant-
woorden geven komen deze Kinderboekenweek 
in de spotlights te staan. In de bibliotheek zijn 
traditiegetrouw verschillende activiteiten rond 
het thema van de Kinderboekenweek en er zijn 
presentaties van de bekroonde kinderboeken. 
en er is een leuke actie! Kinderen die nog niet 
(gratis) lid zijn van de Bibliotheek krijgen bij 
inschrijving een loep of een Quest jr. cadeau. 
Raar maar waar in de natuur. Samen met een 
gids van IVN-Waterland gaan kinderen tijdens 
de Kinderboekenweek in de Bibliotheek Beem-
ster antwoord zoeken op de volgende vragen: 
groeien planten altijd naar boven? Kunnen vlin-
ders horen? Hoe komt een regenworm vooruit? 
Daarnaast kunnen kids ervaren dat kriebel-
beestjes helemaal niet eng zijn maar juist nuttig. 
en nog veel meer wonderlijke dingen ontdekken 
die de natuur zo spannend maakt. 
Proefkonijnen natuurworkshop is voor kin-
deren vanaf 6 jaar en wordt georganiseerd 
in samenwerking met het CJG. Woensdag 7 
oktober Van 14.30 tot 15.30 uur, tobias de 
Coenestraat 4 in Middenbeemster.
Gratis deelname. Opgeven is niet nodig. 

 De vrijwilliger van het kwartaal:
      Marianne Buis 

Wist u dat Marianne Buis hoog Scoort als 
Vrijwilliger? Gisterochtend liet ze mij weten 
hoe dat zit. Om te beginnen fietste ik naar een 
deel van de Jisperweg waar naar mijn gevoel de 
polder zo ongeveer ophoudt polder te zijn. Nog 
nooit geweest dus… Marianne woont daar op ’n 
heerlijke plek met man Jos en zoon Simon; ook 
hun transportbedrijf is daar gevestigd.

Geboren aan het Snoekerlaantje (Purmerenderweg) mag je 
Marianne een rasechte Beemsterlinge noemen. Na de MAVO 
deed ze een opleiding op de zogenaamde Bloemenschool. Ze 
werkte in Volendam en daarna vanaf 1989 in edam; tot op 

de dag van vandaag werkt ze 
daar drie dagen per week als 
bloemist. 
Begin jaren tachtig ont-
moette ze Jos (ook uit deze 
polder), die van oorsprong 
zeeman is; ze trouwden, 
Jos begon in ’87 voor zich-
zelf als transporteur (veelal 
lange ritten op engeland en 
Ierland) en ik begreep dat ze 
volgende maand inmiddels 
30 jaar getrouwd zijn.

toen Simon een jaar of zes was kreeg Marianne zitting in de 
ouderraad en werd voorzitter. Betrokken als ze was werd ze 
overblijfmoeder en ze deed ook zo’n jaar of tien de musical-
begeleiding; tussen twee haakjes: muzikaliteit is een redelijk 
rode draad in de familie, want kijk maar naar Vokko Brugge 
(wie kent hem niet) die een volle neef is.
Die vetgedrukte letters in de kop: u begreep ’t al, staan voor 
WBSV, de voetbalvereniging ‘in de West’. Vanaf ’96 was 
Marianne leider van de jeugd, in ’97 had ze zitting in het 
jeugdbestuur en was ze wedstrijdsecretaris jeugd. er werden 
tentennachten georganiseerd en diverse voetbalwedstrijden 
bezocht. Leuke evenementen werden bedacht en dat alles 
mede in het kader van haar jeugdvoorzitterschap.

Momenteel zijn er zo’n 130 jeugdleden, van wie circa een 
derde deel meisjes die heel gemotiveerd zijn en daardoor mooi 
meegenomen: het dames- en meisjesvoetbal promoten.
Sinds 2012 is Marianne algeheel voorzitter van WBSV. Het 
bestuur bestaat uit zes heren en drie dames. Het totale 
ledenbestand bedraagt momenteel circa 250 personen. 
U begrijpt dat er geweldig veel bij komt kijken om de zaak 
goed ‘draaiende’ te houden. Maar als ik het zo beluister, 
kunnen we dat aan het huidige bestuur prima overlaten! In 
2016 bestaat de vereniging 85 jaar en daarvoor zullen extra 
activiteiten worden ontplooid, dat kan niet missen.
een veelheid van werkzaamheden rond het voetbal neemt 
veel van haar tijd in beslag, maar toch heeft ze nog tijd 
voor het voorzitterschap van de Dorpsraad, speelt ze in 
de plaatselijke toneelvereniging onder leiding van regis-
seur Kees Veenhof en is ze heel graag in haar tuin bezig. 
Verder fietsen en wandelen, vakantie komt er niet echt van 
en staat ook niet hoog op het lijstje, want, zegt ze: ‘Ik vind 
het heerlijk om thuis te zijn.’ Wat echter nooit wordt over-
geslagen is de Beemster kermis. 
Aan het eind van dit leuke gesprek met koffie en koek is 
het mij dan ook wel duidelijk dat ze van organiseren, veel 
drukte en gezelligheid houdt. 

Marianne, bedankt voor je tijd en veel succes met al je activi-
teiten en vooral met jouw club!

nel Walker

Marianne Buis

Oprecht ‘shoekran’ voor 
behulpzame Beemsterlingen
Iedereen die het nieuws volgt, ziet of leest dagelijks over de vluchtelingen, die in 
ons land veiligheid en vrijheid zoeken. Ook de gemeente Beemster moet woningen 
beschikbaar stellen voor enkele families, die hun eigen land, huis en haard hebben 
moeten verlaten om hun leven en dat van hun kinderen veilig te stellen. 

Zo kreeg ook een gezin van zes personen uit 
Syrië begin juli een woning in de Midden-
beemster aangeboden. een mooie woning in 
de Koen Rozendaalstraat, maar… wat moest 
er veel gebeuren! terwijl vrouw en kinderen 
nog een paar weken in het asielzoekerscen-
trum in Grave bleven, ging Mohamad hard 
aan de slag in hun woning.
Met behulp van vriendelijke en betrokken 
dorpsgenoten werden de eerste stappen gezet 
om van dit huis een fijn nieuw thuis te maken. 
Mohamad, zelf best handig, kreeg hierbij al 
gauw hulp van een team Beemsterlingen. Onder 
de enthousiaste aansturing van thea talens, zelf 
vrijwilligster bij vluchtelingenwerk Beemster, 
werden de handen uit de mouwen gestoken. er 
werd geholpen met timmerwerk, schoonmaken 
en gordijn verkorten en dergelijke.
Voor elke klus wist thea wel een welwillende 
buurman of buurvrouw in te schakelen en 
die hielpen met liefde. Zo werd in korte tijd 
dit huis, dat duidelijk achterstallig onder-
houd had, veranderd in een warm thuis. 
toen kon de rest van het gezin ook verhuizen. 
en hoewel er nog geen bedden, meubels en 
andere huisraad aanwezig waren, waren zij 
gelukkig weer bij elkaar te zijn.
Dankbaar en ook een beetje overdonderd waren 
zij, deze nieuwe Beemsterlingen voor alle hulp en 
de hartelijkheid die zij ontvingen. Om iedereen te 

kunnen bedanken werden alle mensen, die gratis 
geholpen hebben, uitgenodigd voor een heerlijke 
Syrische maaltijd. echtgenote Ahlam was twee 
volle dagen aan het koken en bakken geweest en 
er verschenen de heerlijkste gerechten op tafel. 
Wat werd er gesmuld, gepraat en gelachen. Het 
gezin van Mohamad en Ahlam én tien behulp-
zame vrienden zaten rond de tafel. In het engels, 
Nederlands, Arabisch en handen/voetentaal had 
iedereen het erg gezellig met elkaar.
Op deze wijze wil dit Syrische gezin ‘shoekran’ 
zeggen tegen iedereen die hen hielp en nog 
steeds helpt hun weg te vinden in de Neder-
landse samenleving. Binnenkort gaan zij naar 
Nederlandse les en zullen zij steeds meer 
ingeburgerd raken in Nederland, maar vooral 
in de Middenbeemster.

Het team Vluchtelingenwerk Beemster is trots 
op zoveel warmte en behulpzaamheid en wil 
daarvoor haar hartelijke dank zeggen.

Als dank werd een heerlijke Syrische maaltijd geserveerd.

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

 



Kerkdiensten

3 en 4 oktober

doopsgezinde gemeente
Zo.  Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 
Zo. 9.30 uur    Dierendienst voor Jong & Oud   

mmv. Beemsterkinderkoor Kerk MB.
     11.00 uur   Dienst van Schrift en tafel, Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper
Zo.  10.00 uur  Dames / Louis Weel 

nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
Zo.  10.00 uur   eucharistieviering/Pastor Jan Duin met   

medewerking van het Pauluskoor

10 en 11 oktober

doopsgezinde gemeente
Zo.  9.45 uur  ds. A. G. Hoekema, Haarlem

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   Dienst met presentatie Samenleesbijbel.

  elly Linger, vleugel en Femke Leek solo

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Heren/J. Duin

nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering/voorganger pastor Louis Weel 

met medewerking van 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 consul-
ten. 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 4 september 2016, 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.

Bezoek herinneringstentoonstellingen unieke 
beleving voor schrijver Gerrit Hoogstraaten
Naar aanleiding van een correspondentie werd de 
schrijver Gerrit Hoogstraaten op 24 september voor 
een bezoek aan Middenbeemster uitgenodigd. 

De naam Gerrit Hoogstraaten, gefusilleerd in 1943, kennen 
Beemsterlingen van het Monument voor de gevallenen op 
de Buurt en een straat in Middenbeemster is naar hem ver-
noemd. Gerrit Hoogstraaten bleek geïnteresseerd te zijn in 
het leven van zijn oom, die tijdens de laatste paar maanden 
van zijn leven in de Beemster was ondergedoken. toen hij 
hoorde van de herdenkingstentoonstellingen in de beide 
musea Westerhem en Betje Wolff, die natuurlijk toch een 
lokale weerspiegeling van het leven in de polder zouden zijn, 
wilde hij ze beide bezoeken.

In Westerhem werd hij ontvangen door Sieds Schregardus, 
de man die de expositie had ingericht. De vakbekwaamheid 
die deze expositie zowel lokaal als nationaal kenmerkt, ver-
wonderde Hoogstraaten zeer, maar evenzeer ook de andere 
museale voorwerpen. Nauwelijks binnen of hij werd al 
getroffen door de inrichting van de zomerstal op de ‘lange 
regel’ en het ontdekken van een geheel gerenoveerde jeep in 
het museum maakte hem helemaal opgetogen. 

In Betje Wolff was het Vincent Falger die hem rondleidde en 
verbazing was er al evenzee. De inrichting van het museum 
en de bijzondere dingen in de vitrines waarover zo informatief 
verteld werd. Hoogstraaten viel bijna om van verbazing toen 
hij ook nog het boek  ‘Mein Kampf’ ontdekte. ‘Dit boek zou 
eigenlijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier her-
schreven moeten worden, zodat iedereen het kan lezen,’ was 
de reactie van boekenman Falger. 

Het bezoek van de Amsterdammer toont ontegenzeggelijk 
aan dat beide musea de moeite van het bezoeken meer dan 
waard zijn. Ze zijn weliswaar vanaf 1 oktober gesloten, maar 
het is voor groepen mogelijk een afspraak te maken. 
Het betreffende boek van Gerrit Hoogstraaten heeft de 
titel ’Wat kan ons gebeuren’ om naar keuze:  ‘Wat ons kan 
gebeuren’.  Maar nu heeft de neef met dezelfde naam een 
boek geschreven waarin hij de achtergrond van het gezin, 
waarin de jonge verzetsheld werd grootgebracht, aangrijpend 
belicht. Hoofdpersoon is de vader, die politieman, die tijdens 
de bezetting dingen moest doen, waartegen zijn hele innerlijk 
in opstand kwam, maar hij had geen keus.

Gerrit Hoogstraaten toonde 
grote interesse voor de musea.



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

FLYERS

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 !

WWW.BInnenDIJKS.nu

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

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

De nieuwe najaarskleuren 
van JOHN VAN G. make-up 
zijn binnen!

LOODGIETERSBEDRIJF COR
CV, WATER, SANITAIR, RIOOL, DAK- EN ZINKWERKEN

Badkamerrenovatie
Vernieuwen van uw goot

Rioolontstopping met hogedrukspuit
Plaatsen en leveren van douche, bad,  

toilet en wastafelcombinatie

Advies van de echte vakman, 
gratis offerte en geen voorrijkosten

Net even anders!
Telefax 0299-684608 - Mobiel 06-22994744 

loodgietersbedrijfcor@hetnet.nl
Zuiderweg 10 - 1464 GA  Beemster

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster  
☎ 0299 681772  Fax: 0299 681774

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG


