
Uitslag:
1.       Tygo Heerschop, Middenbeemster  : 94 km (Sint Jacobiparochie)
2.       Reno van Dam, Stompetoren    : 87 km (Gersloot)
3.       Huub van Luit, Middenbeemster  : 74 km (Oppenhuizen)
4.       Jordy van Wijk, Middenbeemster  : 68 km (Tjerkwerd)
5.       Florine Vlaar, Westbeemster   : 65 km (Oudega)
6.       Jake Konijn, Middenbeemster  : 64 km Sandfirden)
7.       Mink de Koning, Middenbeemster  : 59 km (Workum)
8.       Zoë Heerschop, Middenbeemster  : 35 km (Kreileroord)

geert
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks
Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting binnendijks” beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 31 oktober/1 november 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 23 oktober voor 17.00 uur!

Prijsuitreiking 
BG-ballonnenwedstijd
De acht winnaars van de BG-ballonnenwedstrijd hebben zaterdag 10 oktober uit 
handen van Carla Velzeboer hun prijs in ontvangst genomen. Zeven van de acht 
prijswinnende ballonnen waren in Friesland terechtgekomen. Eentje in de kop 
van Noord-Holland. Zie uitgebreider verslag: www.beemsterbengel.nl. 

De kinderen waren blij met hun prijs.

Symposium over
resultaten opgraving
In 2011 werd naast de kerk in Middenbeemster een grote opgraving gehouden op 
de plaats waar nu de nieuwe aanbouw staat. Op deze voormalige gemeentelijke 
begraafplaats werden meer dan 400 skeletten aangetroffen en geborgen voor 
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd tijdens 
een dagvullend publiekssymposium op zaterdag 12 december.Het Historisch 
Genootschap Beemster organiseert dit in nauwe samenwerking met de Faculteit 
Archeologie van de Universiteit Leiden.

er zijn skeletten gevonden van heel veel 
kinderen onder de één jaar, maar ook van 
iemand van 94. Vreselijke gebitten, versleten 
gewrichten, engelse ziekte, cholera, maar ook 
sporen van veel tot het laatst toe gezonde 
mensen. Wie waren deze mensen? Het zijn 
bijna allemaal familieleden van huidige 

beemsterlingen die hier ook voorfamilie in 
de eerste helft van de 19e eeuw hadden. Het 
symposium bestaat uit een tentoonstelling, 
lunch en workshops. er is ook geklegebnheid 
om vragen te stellen. begin november volgt 
informatie over de kosten en wijze van aan-
melden.

Dameskoor Middelwijck 
geeft herfstconcert  
Dameskoor Middelwijck onder 
leiding van Marja Boerke geeft op 8 
november 14.00 uur in de grote zaal 
van Breidablick weer een gezellig 
donateurs/herfstconcert.

Het repertoire is aan het jaargetijde aan-
gepast: soms een beetje regenachtig, maar 
ook heel warme en vrolijke liedjes zitten er 

tussen. Het jubileumconcert in 2013 werd 
zeer gewaardeerd. Ook nu weer is het koor 
zeer goed voorbereid en er is een gastop-
treden van pianisten, die quatre mains 
zullen spelen.  
Zoals ook in voorgaande jaren hebben 
donateurs gratis toegang. entree voor niet-
donateurs is € 7,50 maar men kan zich ter 
plekke ook opgeven als donateur. 

€ 1.925,00 voor Nierstichting
Tussen 20 en 26 september gingen in heel Nederland ruim 75.000 
collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Middenbeemster leverde 
dat zo’n € 1.925,00 op. De inkomsten zijn hard nodig voor de ontwikkeling van de 
draagbare kunstnier. 

Donaties zijn de enige bron van inkomsten van 
de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt 
van de overheid. ‘De collecte is essentieel voor 
het werk van de Nierstichting,’ benadrukt 
Annette Maij-de Meij, collectecoördinator 
van de Nierstichting in Middenbeemster. ‘Met 
iedere bijdrage aan de collecte komt de draag-
bare kunstnier een stapje dichterbij. Gevers 
aan de collecte dragen direct bij aan een beter 

leven voor nierpatiënten. Ik wil de collectanten 
dan ook hartelijk danken voor hun inzet tijdens 
de collecteweek.’ er was dit jaar één jubilaris: 
mevrouw Van der Veen liep dit jaar voor de 25e 
keer de collecte voor de Nierstichting. 
Wie de collectant van de Nierstichting is mis-
gelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga 
naar www.nierstichting.nl of sms NIeR naar 
4333 voor een eenmalige donatie van € 2,00. 

Welk jaargetijde het ook is, een wandeling door de Beemster levert altijd 
mooie plaatjes op. Deze foto heeft Klazina Kok uit Zuidoostbeemster op een 
zondagochtend gemaakt vanaf de loopbrug over de snelweg van Hoorn naar 
Amsterdam. Door de mist lijkt het net een berglandschap.  

De Beemster op zijn mooist

S C H I L D E R W E R K E N
M I D D EN B E E MS T E R

0299 - 681 454
06 - 30 807 002BEEMSTERNiEuwS? www.binnendijks.nu
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Breedband Beemster

avonden
- Buurthuis            ZOB 
  di 6 oktober        20:00 u
- Gemeentehuis   MB  
  do15 oktober    20:00 u 
- De Bonte Klaver NB 
  ma 19 oktober  20:00 u 
- De Kerckhaen     WB 
  wo 28 oktober  20:00 u

Kom ook

bINNeNDIJKS GeeFT RUIMTe VOOR ReAcTIe VAN LeZeRS, MAAR De ReDAcTIe KAN NIeT VeRANTWOORDeLIJK WORDeN GeHOUDeN VOOR De INGeZONDeN 
STUKKeN. De ReDAcTIe HeeFT HeT RecHT OM INGeZONDeN STUKKeN Te WeIGeReN. VeRMeLD ALTIJD UW N.A.W. GeGeVeNS. ANONIeMe STUKKeN WORDeN 
NIeT GepLAATST. 

Vandalisme

Geachte redactie,

Twee weken geleden (nota na de week tegen het pesten!) is de fiets van mijn 8-jarige dochter 
bij de bibliotheek in Middenbeemster vernield. een band is lek gestoken, gekleurde lampjes in 
de wielen zijn stukgemaakt en schoolwerkjes uit de fietstassen zijn stukgemaakt. Omdat de 
fiets er van vrijdagmiddag tot maandagmorgen heeft gestaan weten we niet exact wanneer het 
gebeurd is. Maar kennelijk kan een kinderfiets dus niet onbeheerd op straat staan in een dorp als 
Middenbeemster. Ik zou er graag achter komen welke stoere vent een kick krijgt van het slopen 
van de spullen van een klein meisje. Daarom wil ik een beloning uitloven van € 50,- voor degene 
die mij de gouden tip geeft. 

Laat die laffe wezels elkaar maar verraden. Daar zijn ze vast toe in staat. en als de dader niet 
boven water komt hoop ik dat door een stukje in binnendijks vaders en moeders hun tiener-
kinderen thuis nog eens goed in de oren knopen dat je met je vandalenhandjes van andermans 
spullen af dient te blijven; dat je een laffe worm bent als je spullen van kinderen kapot maakt en 
dat als je echt een stoere vent wilt zijn je bij de fitness de fiets van een bodybuilder moet slopen.
 Ik denk dat het goed zou zijn als er meer aandacht voor dit soort zaken komt. Want het is toch 
eigenlijk belachelijk dat dit soort dingen gebeuren. Nog wat voorbeelden: dinsdagmiddag ging 
mijn zoontje onder begeleiding van de buitenschoolse opvang voetballen bij SV beemster. Zijn 
jasje is toen in een onbewaakt ogenblik in brand gestoken! Inmiddels ligt er nog een toegeta-
kelde fiets bij De blauwe Morgenster. Deze is in de loop van een aantal dagen stukje bij beetje 
echt volledig aan stukken getrapt. Je vraagt je af wat er aan de hand is in de beemster.

Met vriendelijke groet,

dick vos

lezers schrijVen... 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:

  Het was van 2 tot 9 oktober de week tegen 
eenzaamheid. bij sommige mensen is er 
niemand extra langs geweest. Wooncom-
pagnie met partner Wonenplus  onder-
steunen ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken bij het zelfstandig blijven 
wonen. Door individualisering en vergrij-
zing voelen inmiddels meer dan een mil-
joen Nederlanders zich eenzaam. 

 Meer informatie: 
 www.weektegeneenzaamheid.nl. 

  Raar maar waar! Het was Kinderboeken-
week 2015 in de bibliotheek. Raar, maar 
waar! draaide om natuur, wetenschap en 
techniek. 

  Maria Rondel, jarenlang artistiek leider 
van bamestra’s collectief, heeft in januari 
besloten een punt achter het ensemble te 
zetten. Het ensemble gaat echter door 
onder de nieuwe naam Vocaal ensemble 
bamestra Nova. De kerstconcerten in 
Noordeinde en Heiloo beloven weer mooie 
concerten te worden o.l.v. Jan v. Zelm. U 
kunt ons vinden op de vernieuwde website 
www.bamestranova.nl.

  Arie en Lien leverden bijgaand bedankje in: 
Langs deze weg willen wij u bedanken voor 
de felicitaties, (cadeau)bonnen en bloemen 
en het bezoek van burgemeester Joyce 
van beek ter gelegenheid van ons 60-jarig 
huwelijksfeest. Het waren voor ons twee 
onvergetelijke dagen. Als u wilt weten wat 
wij hebben gedaan, kijk dan op de site van 
erny van de Kleut, De beemster bengel.  

  Oproepje maatje corné: In Middenbeem-
ster woont een 17-jarige jongen met een 
geestelijke beperking en ADHD. Ook hij 
vind het leuk om een maatje te hebben om 
buiten actief te zijn, zoals bv een rondje 
lopen, voetballen, naar de bieb en een ijsje 

  of kroketje te halen bij de snackbar. Wil 
jij een maatje zijn voor corné, jongen of 
meisje maakt niet uit, ben je tussen de 17 
en 25 jaar en heb je maandagmiddag tijd 

  tussen 15.30 en 17.00 uur, dan komen wij 
graag met jou in contact. Ook voor vragen 
kun je mailen naar j.tromp@rswp.eu of 
bellen naar 0299-820139 op maandag t/m 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

  bij de jaarlijkse collecte voor het KWF in de 
beemster is dit jaar het fantastische bedrag 
van € 6268,32 opgehaald. Alle gulle gevers 
worden weer enorm bedankt ! Tineke Sas 
Secretaris KWF afd. beemster.

  Zondag 25 oktober Wereldvoedseldag en 
actie schoenendoos in de Doopsgezinde 
kerk  de Vermaning. Om 19.00 uur staan de 
koffie en thee klaar, aanvang dienst 19.15 u.

  Actie schoenendoos: van simpele schoe-
nendoos tot onvergetelijk cadeau. Wilt 
u thuis een schoenendoos vullen met 
schoolmateriaal, toiletartikelen en speel-
goed? In de kerk liggen lijstjes met wat 
er wel en niet in de doos mag. Deze lijst 
kunt u eventueel ook bij Aaltje Stolp (op)
vragen. We vragen iedere deelnemer 
6 euro voor de verzendkosten van de 
schoenen doos. Graag ontvangen wij de 
gevulde schoenendoos met envelop uiter-
lijk tijdens de avonddienst van 25 oktober. 
Wilt u de doos eerder inleveren, dit kan tij-
dens eerdere diensten of na overleg met 
Aaltje Stolp (683324). De schoenendoos 
kunt u bij de kerk krijgen. (vereiste maxi-
male maten lxbxh: 36 bij 24 bij 15 cm).

  Galerie beemster boom is open dagelijks 
van 11.00 tot 17.00 uur aan de Zuiderweg 
62 en heeft een foto expositie van bijzon-
dere bomen in de beemster                     

  Oktober is de maand om aandacht te 
vragen voor borstkanker. Het gaat ons alle-
maal aan. 

 Dus meer weten: www.pinkribbon.nl.

  Kluitjes inleveren? 
  Mail naar redactie@binnendijks.nu 

of geef het af bij drogisterij Anneke 
Jonker. 
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Margaret Verduin.

Margaret Verduin van yogapraktijk de 
Cirkel gaat uitbreiden met een nieuwe 
yogagroep in de Middenbeemster.

Hatha yoga geeft ze en haar praktijk bestaat 
dit jaar 10 jaar. begonnen is ze in het beatrix-
park met één groepje. Gegroeid is de praktijk 
naar 10 groepen. en niet alleen Hatha yoga. 
Inmiddels staan er ook meditatiebijeenkom-
sten, trainingen en het geven van consulten 
op het programma.

Haar ervaringen met de yoga zijn vanuit 
persoonlijke beleving zo positief dat ze 
dit graag overdraagt aan anderen. ‘Het is 
fijn om te ervaren dát je lichaam zich ont-
spant en dat je energie weer toeneemt na 
beoefening,’vertelt ze. ‘Ook je focus en aan-
dacht leer je beter sturen waardoor je minder 
snel vermoeid raakt van alle prikkels die we 
dagelijks binnen krijgen.’

De lessen zijn geschikt voor beginners als 
gevorderden. er is aandacht voor lichaams-
houdingen, ademhalingsoefeningen en ont-
spanning. Alle oefeningen zijn erop gericht 
om het lichaam weer in balans te brengen. 
Na de les is het lichaam weer uitgerust, ont-
spannen en energiek.
De lessen beginnen op woensdag 4 
november met een gratis proefles. Daarna 
volgt een cyclus van 10 lessen. De les word 
gegeven in het ijsbaangebouw op de Nico-
laas cromhoutlaan in de Middenbeemster. 
De les begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 
uur. De les wordt afgesloten met thee. De 
kosten bedragen € 11,50 per les.

Opgeven is mogelijk via het 
contactformulier van de website: 
www.yogapraktijkdecirkel.com.
Informatie is te verkrijgen via 
tel. 0299-685648.

Binnendijksebedrijven

Margaret Verduin biedt 
nieuwe  lessen Hatha yoga

Op zondag 27 september was ik tijdens 
burendag op bezoek bij buurtvereniging ‘Ons 
Hoekje’ op het bedrijf van de familie Konijn 
aan de Zuiderweg. Ik kwam daar in gesprek 
met Jos Konijn, een echte beemsterling. Aan 
het begin van het boerenerf zag ik een bord 
met de tekst ‘Veilig Honk’. Dat klinkt uitno-
digend, maar wat is het eigenlijk? Om daar 
achter te komen maak ik een afspraak met Jos 
om eens nader kennis te maken.
Jos is druk bezet man, agrariër, vader van drie 
jongvolwassen kinderen en echtgenoot. Hij 
heeft melkkoeien en schapen, is verkeersrege-
laar tijdens de zondagsmarkt en is grafdelver 
in Westbeemster. Daarnaast helpt hij deze 
tijd akkerbouwers met piepers rooien. “Dat is 
gerust wel leuk hoor, dan doe je iets anders dan 
wat je alle dagen doet” vertelt Jos. een Veilig 
Honk biedt hij samen met zijn vrouw Wilma al 
zo’n 10 jaar. “Het Veilig Honk is een beetje in 
de vergetelheid geraakt, wij hebben in de jaren 
niet heel veel aanloop gehad. een enkele keer 
een lekke band van een kind. Daar is het Veilig 
Honk ook voor bedoeld. Maar ook volwas-
senen zijn welkom hoor. We hebben ook wel 
eens iemand met veel dorst gehad”. 
Veilig Honk heeft als doel om ervoor te zorgen 
dat de schoolgaande jongeren onderweg 
extra veilig zijn. Op de route tussen school en 
huis kan er van alles gebeuren; een valpartij, 
een lekke band of een pesterij. In die gevallen 
kunnen kinderen zich melden bij een van de 

negen Veilige Honken die zich bevinden op 
de gangbare fietsroutes naar de middelbare 
scholen in purmerend.
“er wordt niet zoveel ruchtbaarheid meer 
aan gegeven, dat is jammer" vervolgt Jos. 
“We hebben een eHbO-cursus gevolgd en 
ik ben nog eHbO-er bij verschillende activi-
teiten op het dorp. Zeker in het begin hadden 
we als Veilighonk-verleners onderling regel-
matig contact. Maar het zou meer aandacht 
behoeven. Wij zijn er ooit mee gestart toen 
onze jongste dochter tulpen ging plukken. 
Ze moest onderweg naar het toilet, een kilo-
meter van huis,  ze mocht niet naar binnen bij 
mensen en moest maar terug naar huis fietsen 
werd haar bot gezegd. Ik dacht, dit moet toch 
anders” vertelt Jos. Jos geeft aan dat het voor 
ouders een gerust idee moet zijn dat je kind bij 
een door de politie gescreend adres even kan 
stoppen. Als het regent even schuilen, een 
lekke band plakken of bij een pesterij een luis-
terend oor en troostend woord vinden. een vei-
lige haven op de weg tussen school en huis.  
Soms is alleen al het weten dat je ergens 
terecht kunt een hele geruststellende 
gedachte en het kan een onzeker kind sterken.
een door de gemeente in het verleden aange-
jaagd initiatief dat nu op eigen benen staat.

joyce van Beek

BurgeMeester van BeeMster

@ajMvanBeek

in gesprek 
met…
Jos Konijn

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.

De eerste duurzame beurs

Familiedag bij Betje wolff
Het was zondag 4 oktober Dierendag, 
maar ook familiedag bij het museum 
van Betje Wolff, dat eigenlijk was 
omgetoverd tot familiehuis. De 
dominee Wolff heette je van harte 
welkom in zijn huis en ook in de keuken 
gebeurde er van alles. 

De geschiedenis van dit bijzondere huis werd 
je verteld door de bewoners zelf en zo konden 
alle kinderen met vaders, moeders, opa’s en 
oma’s een ouderwetse middag meemaken. 
Als afsluiting van het zomerseizoen van het 
museum op een heerlijke herfstmiddag in de zon in de tuin van betje. Alle vrijwilligers weer 
bedankt en ook de dominee voor deze middag mede door de vele bezoekers van deze middag.

trees

Ook voor 
kinderen was 
de familiedag
interessant.

belangstellenden luisteren aandachtig naar wethouder butter, die met krachtige woorden de 
eerste Duurzaam beemster beurs opent. een van de trekkers op deze dag was de Luna 7 (zie 
inzet), een geheel op zonne-energie voortgedreven mobiel gemaakt door studenten uit Delft.
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INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING 

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
30 september 2015 Appels en Perenpad  Oprichten tijdelijke dam
  (plangebied De Nieuwe  t.b.v. bouwweg
  Tuinderij West) 
1 oktober 2015 Burgemeester Plaatsen dakkapel 
  Postmastraat 36 voordakvlak woning
1 oktober 2015 begraafplaats Kappen van 31 grove dennen
  Nicolaas Cromhoutlaan
2 oktober 2015 Middenweg 141  Verbouw woning en   

verandering dakkap

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
23 september 2015 Volgerweg 85a  Het plaatsen van een   

erker aan de voorzijde   
van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met zes weken.

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.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
13 oktober 2015 Purmerenderweg 43  Het plaatsen van 10 tuin- 

huizen (showmodellen)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 oktober 
tot en met 30 november 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 
13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. 
Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een 
zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de 
gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster 
uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen 
van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 452 452  
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

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT,  U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

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 

                                                                                                                    
VERLEENDE VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. EN BIJZONDERE WETTEN 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
25 september 2015 Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11,   Evenementvergunning organiseren vlooienmarkten op 18 oktober,
    Middenbeemster  22 november, 27 december 2015, 17 januari, 14 februari en 28 maart 2016 
29 september 2015 Fietspad Rijperweg tussen kruising   Ontheffing geluidhinder tbv nachtelijke wegwerkzaamheden
    Westdijk en kruising Insulindeweg  op 6 en 7 oktober 2015 
1 oktober 2015  Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg, driehoeksborden,  

campagne P3 februari 2016
1 oktober 2015  Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg, driehoeksborden, 

campagne Old Stable / Jeans 20 euro actie

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 de 
burgemeester 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 en 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.

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

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
24 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in 2016 Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton   

in landelijke collecteperiode van CBF
31 augustus 2015 Fietspad Rijperweg tussen kruising Westdijk  Ontheffing geluidhinder tbv nachtelijke wegwerkzaamheden
    en kruising Insulindeweg  op 6 en 7 oktober 2015
22 september 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg, driehoeksborden, 

campagne Old Stable / Jeans 20 euro actie 
24 september 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg, driehoeksborden 

voor drie campagnes van P3:  10-jarig bestaan, november 2015 en februari 2016
1 oktober 2015   Gehele Beemster Vergunning collecteren, huis aan huis textielinzameling 2016
1 oktober 2015  Kruising Rijperweg en Prins Mauritsstraat   Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg, 
     container kledinginzameling

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. 

STRAATNAMEN DEELPLAN 2
‘DE KEYSER’, MIDDENBEEMSTER

De straatnaamcommissie heeft aan het college van burgemeester en wethouders 
voorstellen gedaan voor straatnamen in deelplan 2 van ‘De Keyser’ in Midden-
beemster. Er is gekozen voor de namen van dijkgraven van Beemster door de 
eeuwen heen. Het college gaat akkoord met de voorgestelde namen:

 Jean Lotenpad, dijkgraaf 1666-1676
 Joseph Coymansweg, dijkgraaf 1693-1720
 Frederik Alewijnstraat, dijkgraaf 1759-1795
 Hendricus de Goedeweg, dijkgraaf 1876-1899
 Jacob Stolpstraat, dijkgraaf 1946-1956

    DOE OOK MEE AAN DE NACHT VAN DE NACHT
‘Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is,’ luidt de oproep van Natuur- en Milieufederaties. Op zaterdag 
24 oktober wordt voor de 11e keer de Nacht van de Nacht georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. 
Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt aandacht gevraagd voor lichtvervuiling. Gemeente Beemster dooft daarom 
die nacht de lichten van het gemeentehuis, de kerktoren en het gebouw van de technische dienst in Middenbeemster. 
Doe ook mee en zet de lichten uit in en om uw woning of bedrijfspand! 
Meld uw initiatief aan en kijk voor meer informatie op www.nachtvandenacht.nl.

BAMESTRAWEG 17
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  de eigenaar van het perceel Bamestraweg 17 met een last onder dwangsom 
wordt verplicht een op voornoemd perceel aangetroffen bodemverontreiniging 
te saneren.

Van dit besluit wordt kennisgegeven in het kadastraal register. Dit besluit is met 
de bijbehorende stukken tijdens openingstijden in te zien op het gemeentehuis 
van Beemster.

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.

HUISNUMMERBESLUIT 
Burgemeester en wethouders hebben op 28 september 2015 besloten het 
volgende huisnummer vast te stellen:

 Kolkpad 4, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1230955)

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.

WIJZIGING AANHANGSEL 
LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 

HORECAVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat, op grond van artikel 30a van de Drank- en 
Horecawet het aanhangsel leidinggevenden, is gewijzigd behorend bij de drank- 
en horecavergunning van het slijtersbedrijf:

 Deen Plus B.V. (Rijperweg 50)
De melding is gewijzigd bij besluit van 25 september en verzonden op 28 sep-
tember 2015. Het aanhangsel is gewijzigd in verband met de toevoeging en/of 
het vervallen van een leidinggevenden binnen het horecabedrijf.

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

 uw naam en adres
 de datum
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 waarom u bezwaar heeft

U kunt u bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw 
DigiD. Kijk op www.beemster.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningen-
rechter 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 ver-
zoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld van 58 dB vanwege:

  het realiseren van een woning aan de Hobrederweg 38 in Middenbeemster, 
gelegen in de zone van de Rijksweg A7 en de Hobrederweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 19 oktober tot en 
met 30 november 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maan-
dags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Met ingang van 19 oktober 2015 kan gedurende een termijn van zes weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behandeling 
van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep tegen de be-
schikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 36 van de Wet op de Raad 
van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voor-
lopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BEEMSTER SPORT- EN
CULTUURPRIJS 2016

In maart 2016 reikt de gemeente de Beemster sportprijs en de Beemster cultuur-
prijs 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 cultuur-
prijs, met motivatie, voor 1 november 2015 indienen op www.beemster.net/
sportcultuurprijs.

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS BEEMSTER

In opdracht van het gemeentebestuur heeft een adviesbureau aanbevelingen 
gedaan voor het onderhoud van de algemene begraafplaats in Middenbeemster. 
Ook is een ontwerp gemaakt voor aanpassing van onder meer het voorterrein 
en is uitgewerkt hoe de paden, het voorterrein, het groen en het meubilair eruit 
zouden kunnen zien. Aanleiding hiervan is de wens om de kwaliteit van begraaf-
plaats te vergroten en het onderhoudsvriendelijker te maken. Verder wordt gekeken 
naar mogelijkheden om periodiek klein onderhoud van de begraafplaats in te 
toekomst met vrijwilligers te verrichten.
 
Op 1 september is aan inwoners en belanghebbenden tijdens een informatie 
avond toelichting gegeven op de plannen. Er was gelegenheid om vragen te 
stellen en via formulieren opmerkingen of ideeën in te dienen. Deze formulieren 
zijn geïnventariseerd en alle zaken die daarin werden aangekaart zijn nader 
onderzocht.
 
Het ontwerp en de plannen zijn op basis daarvan op onderdelen aangepast 
waarmee met de voorbereiding voor uitvoering gestart kan worden. Die inwoners 
die een formulier hebben ingediend, ontvangen persoonlijk bericht over het 
uiteindelijke ontwerp en de definitieve uitvoeringsplannen. Daarnaast worden 
inwoners over de aanvang van de werkzaamheden en de voortgang via www.
beemster.net en de gemeentepagina in de Binnendijks geïnformeerd. Het 
groot onderhoud aan de begraafplaats start later dit jaar.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

 EN RAAD OP 20 OKTOBER 2015 
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie 
start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

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

 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 55.
  Voorstel voor de behandeling van het evaluatierapport Groenkwaliteit  

en onderhoudsplan Beemster.
  Voorstel tot het bespreken van de 1e tussenrapportage over de uitvoering 

van de programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting.
  Voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie  

met de gemeente Purmerend.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 20 oktober bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:

  Voorstel om in te stemmen met het voorstel voor de toekomstige vorm van 
het bibliotheekwerk in Beemster. Dit onderwerp is in de raadscommissie-
vergadering van 29 september 2015 besproken. De besluitvorming hierover 
vindt in deze raadsvergadering plaats.

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op  
www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks 
volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter  
inzage in het gemeentehuis. 

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

REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
29 september 2015 Middenweg 22a  Het oprichten en vergroten  

van een bedrijfsruimte
7 oktober 2015 Jisperweg 111  Het vervangen van de   

dakbedekking van een   
ligboxenstal

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

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

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
13 oktober 2015 Hobrederweg 38  Het oprichten van een   

woning met een   
aangebouwde garage

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 oktober tot en 
met 30 november 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn 
Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende de terinzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in 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.

OFFICIEEL



BAMESTRAWEG 17
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  de eigenaar van het perceel Bamestraweg 17 met een last onder dwangsom 
wordt verplicht een op voornoemd perceel aangetroffen bodemverontreiniging 
te saneren.

Van dit besluit wordt kennisgegeven in het kadastraal register. Dit besluit is met 
de bijbehorende stukken tijdens openingstijden in te zien op het gemeentehuis 
van Beemster.

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.

HUISNUMMERBESLUIT 
Burgemeester en wethouders hebben op 28 september 2015 besloten het 
volgende huisnummer vast te stellen:

 Kolkpad 4, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1230955)

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.

WIJZIGING AANHANGSEL 
LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 

HORECAVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat, op grond van artikel 30a van de Drank- en 
Horecawet het aanhangsel leidinggevenden, is gewijzigd behorend bij de drank- 
en horecavergunning van het slijtersbedrijf:

 Deen Plus B.V. (Rijperweg 50)
De melding is gewijzigd bij besluit van 25 september en verzonden op 28 sep-
tember 2015. Het aanhangsel is gewijzigd in verband met de toevoeging en/of 
het vervallen van een leidinggevenden binnen het horecabedrijf.

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

 uw naam en adres
 de datum
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 waarom u bezwaar heeft

U kunt u bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw 
DigiD. Kijk op www.beemster.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningen-
rechter 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 ver-
zoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld van 58 dB vanwege:

  het realiseren van een woning aan de Hobrederweg 38 in Middenbeemster, 
gelegen in de zone van de Rijksweg A7 en de Hobrederweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 19 oktober tot en 
met 30 november 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maan-
dags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Met ingang van 19 oktober 2015 kan gedurende een termijn van zes weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behandeling 
van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep tegen de be-
schikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 36 van de Wet op de Raad 
van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voor-
lopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BEEMSTER SPORT- EN
CULTUURPRIJS 2016

In maart 2016 reikt de gemeente de Beemster sportprijs en de Beemster cultuur-
prijs 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 cultuur-
prijs, met motivatie, voor 1 november 2015 indienen op www.beemster.net/
sportcultuurprijs.

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS BEEMSTER

In opdracht van het gemeentebestuur heeft een adviesbureau aanbevelingen 
gedaan voor het onderhoud van de algemene begraafplaats in Middenbeemster. 
Ook is een ontwerp gemaakt voor aanpassing van onder meer het voorterrein 
en is uitgewerkt hoe de paden, het voorterrein, het groen en het meubilair eruit 
zouden kunnen zien. Aanleiding hiervan is de wens om de kwaliteit van begraaf-
plaats te vergroten en het onderhoudsvriendelijker te maken. Verder wordt gekeken 
naar mogelijkheden om periodiek klein onderhoud van de begraafplaats in te 
toekomst met vrijwilligers te verrichten.
 
Op 1 september is aan inwoners en belanghebbenden tijdens een informatie 
avond toelichting gegeven op de plannen. Er was gelegenheid om vragen te 
stellen en via formulieren opmerkingen of ideeën in te dienen. Deze formulieren 
zijn geïnventariseerd en alle zaken die daarin werden aangekaart zijn nader 
onderzocht.
 
Het ontwerp en de plannen zijn op basis daarvan op onderdelen aangepast 
waarmee met de voorbereiding voor uitvoering gestart kan worden. Die inwoners 
die een formulier hebben ingediend, ontvangen persoonlijk bericht over het 
uiteindelijke ontwerp en de definitieve uitvoeringsplannen. Daarnaast worden 
inwoners over de aanvang van de werkzaamheden en de voortgang via www.
beemster.net en de gemeentepagina in de Binnendijks geïnformeerd. Het 
groot onderhoud aan de begraafplaats start later dit jaar.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

 EN RAAD OP 20 OKTOBER 2015 
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie 
start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

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

 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zuiderweg 55.
  Voorstel voor de behandeling van het evaluatierapport Groenkwaliteit  

en onderhoudsplan Beemster.
  Voorstel tot het bespreken van de 1e tussenrapportage over de uitvoering 

van de programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting.
  Voorstel tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie  

met de gemeente Purmerend.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 20 oktober bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en:

  Voorstel om in te stemmen met het voorstel voor de toekomstige vorm van 
het bibliotheekwerk in Beemster. Dit onderwerp is in de raadscommissie-
vergadering van 29 september 2015 besproken. De besluitvorming hierover 
vindt in deze raadsvergadering plaats.

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op  
www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks 
volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter  
inzage in het gemeentehuis. 

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

REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
29 september 2015 Middenweg 22a  Het oprichten en vergroten  

van een bedrijfsruimte
7 oktober 2015 Jisperweg 111  Het vervangen van de   

dakbedekking van een   
ligboxenstal

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

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

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
13 oktober 2015 Hobrederweg 38  Het oprichten van een   

woning met een   
aangebouwde garage

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 oktober tot en 
met 30 november 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn 
Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende de terinzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in 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.

OFFICIEEL
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Soos westbeemster 
1 Mv. R. Way-Kaandorp  5435
2 Mv. T. bleeker-Kruijer 5308
3 Hr. H. v. Wonderen 5214

Klaverjas Middelwijck
1 Mw Meyering 5149
2 Mw. V/d Lee 5141
3 Mw Wies 5042
4 Hr V/d Kluit 5037
5 Hr Stroet 4984

Klaverjassen Vrouwen van Nu

SPoRT
Binnendijks

Uitslag 7 oktober
1 Mw. bakker-Roet 5096
2 Mw. Schregardus 5091
3 Mw. Meijer  5080
4 Mw. Doets  4828
5 Mw. Onrust  4824
6 Mw. Metselaar  4784

7 Mw. Van Dort  4771
8 Mw. De Jong  4745
9 Mw. Konijn  4674

poedelprijs: 
mw. Lanting 3818

Zilver voor
Nick Kaandorp
Karateka Nick Kaandorp van Smbonsports heeft op 
zondag 4 oktober zilver gewonnen tijdens de 21e 
editie van het ElHatri Open in Eindhoven.

Zeer efficiënt en doelmatig knokte hij zich een weg door zijn 
poule. In de finale trof hij een talent uit belgië, van de hoog aan-
geschreven championsclub uit Luik. Vanaf de eerste seconde 
was duidelijk waarom dit de finale was. Met scores die elkaar 
afwisselden, soms een straf voor iets te enthousiast inkomen, 
bleef het tot het einde gelijk. Dan komt het aan op Hantei, de 
term voor een scheidsrechtersbeslissing. Met helaas 2 voor 
belgië en 1 voor Nederland, greep hij net naast het goud.

wisselbeker voor 
Beemster biljarters

De uitwedstrijd van Seniorenbiljart 
Zuidoostbeemster tegen BV Vooruit in 

de vroegere Marijkeschool in Purmerend is weer 
allerplezierigst verlopen. Niet in het minst door de 
prettige partijen maar ook door de uitstekende 
verzorging met natje en droogje. Daarbij werden 
weer gegevens uitgewisseld en gezellig gepraat, en 
dat hoort er ook bij.

bij bV Vooruit had Rebel de hoogste serie, 12 en het hoogste 
gemiddelde van 3,92. een uitstekende prestatie. bij Senioren-
biljart was dat voor Kuijper met respectievelijk 14 en 2,92. bij 
Vooruit wonnen Dekker, Rebel, Klomp en Nukoop, bij Senio-
renbiljart De Wit, Van der paverd, Ton (2x), Mevrouw Deyle, 
Jantjes en Rozemeijer. De Uitslag was duidelijk: 8 punten voor 
Vooruit en 14 voor Seniorenbiljart. In maart/april 2016 komt 
Vooruit weer in Zuidoostbeemster en willen ze die wisselbeker 
weer terughalen.  Dat kan, want het is een echte wisselbeker.
Ook lid worden? Het kan nu weer! 
Info: tel. 0299-673844 / 423156 / 434773.

Woensdagavond was het een drukte van jewelste in de voormalige pastorie aan de Middenweg.  Achttien Rotarians  
genoten van de pracht en praal in het museum.  Na afloop werd aan de voorzitter van het historisch genootschap een 
envelop met inhoud (€  500,-) aangeboden. Een steungift voortkomend uit de wekelijks gehouden loterij.  

geert

VSV aan de thee
De heer Michel was te gast op de openingsavond 
van het nieuwe seizoen van VSV. Hij kwam over thee 
vertellen. Er kan geplukt worden van de theestruik 
en theeboom. 

Hij vertelde dat er heel veel theesoorten zijn. Op deze avond 
had hij het over drie soorten en wel  witte thee, groene thee en 
zwarte thee. Daarover heeft hij veel verteld. De leden hebben 
ook de thee gedronken van verschillende smaken. Hij vertelde 
hoe je de thee kunt zetten en bewaren. Het was een leerzame 
avond. en het bestuur maakte er een high-tea- avond van met 
mooie theekopjes en zelfgemaakte hapjes. 
De volgende avond is 28 oktober en dan gaat het over het 
Rijksmuseum. Interesse? Iedereen is welkom. bel naar 435513.

Spierenburgh 
wandeling
Dinsdag 27 oktober, 9.15 uur: Spierenburgh-
wandeling van 15 kilometer. Deze prachtige rustplek 
bij de Beemster is de moeite waard om te ontdekken. 

Langs de conokaasfabriek, waar goed zichtbaar is gemaakt hoe-
veel meter wij onder de zeespiegel wonen. De ringdijk met zicht 
op de oudere eilandspolder en de op de  nieuwere beemster-
polder. beide boeiend op eigen wijze om vanaf de dijk te zien.

Informatie/opgave en afmelding: 
Daniella ernsting, tel. 0299-477047. 
De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk.

Buren bannen
blik uit bermen
Zaterdag 26 september 2015, Burendag. Mooi weer. 
De eerste deelnemers verzamelen zich al op de 
Zomerbrug naast de Purmerenderweg. Op de fiets of 
met de kruiwagen. Koffie met notencake wordt gul 
geserveerd en dan wordt er gewerkt.

Gewapend met harken, grijpertjes en vuilniszakken zwermen 
de werkers uit. De werkers, dat zijn leden van de buurtver-
eniging purmerenderweg die deze burendag weer in willen 
zetten om de bermen te kuisen. Net als de vorige twee jaar. Na 
een ruim uur zijn de eerste mensen al weer terug. Met ‘de buit’.
er is minder klein vuil geruimd dan vorig jaar, met name minder 
blikjes. Maar het aantal stukken groot vuil, waaronder palen 
en een matras, is fors toegenomen.
Als iedereen terug is worden de ervaringen uitgewisseld en 
wordt een biertje geschonken. De weg kan er weer een jaartje 
tegen en de buurtvereniging kan trots zijn op het resultaat.

Twee maanden gratis 
thuishulp met actie 
‘ik wil wonenPlus’
Met de actie ‘Ik wil WonenPlus’ brengt non-profit 
instelling Regionale Stichting WonenPlus haar 
ondersteuningsaanbod onder de aandacht van een 
breed publiek, met als uiteindelijk doel de meest 
kwetsbare mensen in de regio Zaanstreek Waterland 
te bereiken en het hen mogelijk te maken om 
zelfstandig thuis te blijven wonen, ook als dat niet 
vanzelfsprekend meer is.

beemsterlingen die tot de doelgroep behoren en nog geen 
gebruik maken van de diensten van Wonenplus kunnen zich 
aanmelden en profiteren van twee maanden kosteloos gebruik 
maken van de dienstverlening van Wonenplus.
De actie loopt tot en met 31 december 2015.
Aanmelden is mogelijk via www.ikwilwonenplus.nl.

Rotaryclub op ‘werk’bezoek bij Betje



Kerkdiensten

17 en 18  oktober

doopsgezinde gemeente
Zo. Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 
Zo. 10.00 uur pastor Jan de Jager Kapel ZOb.

rk.Parochie joannes de doper
Zo.  10.00 uur  Gemendkoor / L. Weel

nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur Jongerenviering / voorganger pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / voorganger pastoor Marcelo  

met medewerking van het Nicolaaskoor

24 en 25 oktober

doopsgezinde gemeente
Zo.  19.00 uur   Nieuwe stijlviering koffie/thee zr. c. Laros:  

wereldvoedseldag en actie schoenendoos  

aanv.dienst 19.15 uur

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur   Feestelijke Zangdienst mmv.projectkoor olv.  

Joep vd. Oord piano emma Ulrich, solozang  

Femke Leek.Ruimte die doet leven uit de mis van 

Hennie (Doe maar) Vrienten      

rk.Parochie joannes de doper 
Zo.  10.00 uur  Samenzang / Amos 2

nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur  Jongerenviering / voorganger pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / voorganger pastor Jan Duin 

met medewerking van het pauluskoor

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.

Lezing over afscheid, 
verlies en rouw
Marlène Visschers komt op dinsdag 3 november naar de 
Schuilkerk om een lezing te houden over afscheid, verlies en 
rouw.
Iedereen heeft er mee te maken: met afscheid, verlies, rouw. Wat 
verstaan we precies onder die woorden? Hoe kun je er het beste 
mee omgaan, zeker als je weet dat ieder mens zijn eigen verdriet 
heeft én daarin zijn eigen route mag/moet gaan?  

Diep verlies raakt mensen in de kern van hun bestaan. In alle verdriet kan 
verlies echter ook een transitie-ervaring worden: een heel persoonlijke over-
gang naar een nieuwe levensfase. een innerlijke ontdekkingstocht, waarbij 
warme aandacht van nabije mensen vaak meer dan welkom is. bovendien: 
Wat kan een gelovige of levensbeschouwelijke kijk op leven en dood mis-
schien toevoegen?
Marlène Visschers legt uit wat de verschillende woorden precies inhouden. 
Ze vertelt over valkuilen en geeft tips. Aan de orde komen ook 'taken' bij 
het doorlopen van een rouw-route, oude en nieuwe wegwijzers in het land-
schap van rouw en de rol van religie of spiritualiteit wanneer het leven vaak 
opnieuw naar zin en betekenis zoekt. Na de lezing kunnen de bezoekers met 
elkaar van gedachten wisselen.

Koffie en thee staan klaar om 19.15 uur. De lezing  begint om 19.45 uur. een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

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

NIEUW! Sleepzz drink en Dream suikervrije warme 
  drank met melatonine voor een ontspannen, 

natuurlijke slaap voor volwassenen en kinderen!



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

ENVELOPPEN

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl  

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

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 !


