
Accordeonconcert
De Beemster Accordeon Vereniging geeft op zaterdag 14 november haar 
jaarlijkse concert in De Kerckhaen.  Dat begint om 20.00 uur.

Op het programma staan diverse succesnummers uit het verleden. Onder meer een selectie uit 
My Fair Lady en hits van Abba en The Blue Diamonds. De leiding is als vanouds in handen van 
dirigent  Aaf Dekker. Er worden prijzen verloot en één van de muzikanten wordt vanwege het 
25-jarig lidmaatschap gehuldigd.

Dorpsraad Westbeemster vergadert

De Dorpsraad Westbeemster houdt op maandag 9 november een openbare 
vergadering. Deze begint om 20.00 uur in De Kerckhaen.

Agendapunten zijn onder andere een brug van de Hobrederweg naar de Eilandspolder en 
Breedband Beemster. Wethouder Butter komt langs om vragen te beantwoorden en Wonen-
Plus houdt een presentatie.
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks
Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
volgende verschijningsdatum: 14/15 november 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 6 november voor 17.00 uur!

groen
moet je doen
www.d66beemster.nlSportcentrum de Kloek - Insulindeweg 11 - 1462 MJ - Middenbeemster

www.sportcentrumdekloek.nl - info@sportcentrumdekloek.nl - 0299-683010

Partykids 
Vier je verjaardag en trakteer je vrienden op een te gek feest

2 uur spektakel vanaf € 120,00 voor 8 tot 16 personen 

Lasergame

Bubbleball

Luchtkussenspel

*Jungle party vanaf 6 jaar

*Lasergame party vanaf 8 jaar

*Bubbleball & lasergame  8 jaar

*Kidsmenu € 5,50 p.p.

*Inclusief 2 sportbegeleiders

 

(

(Lasergame, boogschieten, luchtkussenspel € 160,00)

Patat, kroket/kaassoufle/frikadel, ijs, limonade

Ervaren sportinstructeurs maken je dag onvergetelijk

klimmen, mini-boogschieten luchtkussenspel € 120,00)

(lasergame en bubbleball party  € 160,00)

Tot ver in de deuropening stonden belangstellenden om  geïnformeerd te worden over het burgerinitiatief Breedband Beemster. 
Aanleiding voor de organisatoren om twee  extra voorlichtingsavonden in te stellen: 5 november (Gemeentehuis) en 10 november (Buurthuis). 

Frank van Boven benadrukte in zijn inleiding 
dat er sprake is van een burgerinitiatief en 
geen commerciële onderneming.  Mensen 
die zich aanmelden worden lid van een coö-
peratie met stemrecht (ledenraad). Daarmee 
hebben zij invloed op het toekomstig beleid.
Alvorens het zover is, moet de drempel van 
vijftig procent deelname behaald worden. 
Daarop is de maandprijs van € 55,00 geba-
seerd. De teldatum is 1 december van dit 
jaar. Er wordt uitgegaan van ongeveer 3900 
huizen, waarvan 800 in het buitengebied.  En 

juist in dat buitengebied is de urgentie hoog 
op dit moment.  De inzet is ambitieus:  de hele 
Beemster voorzien van glasvezel, de techno-
logie van de toekomst. Waarmee niet alleen 
het downloaden maar vooral het uploaden in 
snelheid en volume sterk toeneemt.  De inzet 
is 250 db elk. 
Provider Plinq heeft voor het eerste jaar, het 
streven is om eind volgend jaar het signaal 
door te kunnen geven, exclusiviteitsrecht. 
Daarna ontstaat ruimte om met andere provi-
ders te onderhandelen. 

Frank schetst de ontwikkeling van het afge-
lopen decennium (toename met factor 10) 
en geeft aan waarom met name het internet-
verkeer in de komende periode nog verder 
stijgt. Hij doet dat aan de hand van de thema’s 
zorg (elektronische consult met de huisarts),  
wonen (leefgemak), werk (ondernemer-
schap), leren (online onderwijs) en recreatie 
(gratis wifi). 
De aanleg is een hele operatie: straten en 
tuinen zullen open moeten (waar moge-
lijk wordt voor de goedkoopste oplossing 

gekozen). Sloten kunnen een behoorlijke 
optakel vormen.  Des te groter de waarde-
ring voor de vele vrijwilligers, er zijn naast het 
bestuur zo’n vijftig ambassadeurs,  die zich 
hiervoor inzetten. 
In het tweede deel van de avond wordt inge-
gaan op een groot aantal praktische vragen 
over kosten, verantwoordelijkheid, de pro-
ducten, eventuele risico’s. Deze en andere 
vragen zijn op de website na te lezen: www.
breedbandbeemster.net.

Geert

De opkomst was groot.

Fleur Jong wint brons
Fleur Jong uit Middenbeemster heeft een derde plaats veroverd op de 
wereldkampioenschappen ateletiek in Quatar. Een bronzen plak terwijl ze pas 
vanaf mei fulltime topsporter is. De 19-jarige Beemsterlinge hoopt nu op haar 
blades in 2016 in Rio de Janairo uit te komen op de paralympische spelen.

Volle raadszaal voor glasvezel
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 Kennisgeving 
Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 20 oktober 2015 is een melding op grond van het Besluit algemene regels 
 milieu mijnbouw ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de inrichting 
Middelie 300, gelegen aan de Havermeerweg te Noordbeemster in de gemeente 
Beemster, op het perceel kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie C,  
nummer 1118.

De voorgenomen activiteit omvat het uitvoeren van putwerkzaamheden met behulp 
van een mobiele testinstallatie nu de boring van aardgaswinningsput MID-303  
is afgerond. Deze put zal schoongeproduceerd worden met behulp van een 
testinstallatie met een tijdelijke fakkel. Een gedeelte van de werkzaamheden kan 
niet worden onderbroken en kan ook in de avond en nacht plaatsvinden.  
Fakkelactiviteiten en transporten zullen zo veel mogelijk geconcentreerd plaats-
vinden tijdens de daglichtperiode. 

De werkzaamheden zullen naar verwachting medio november 2015 van start gaan  
en naar verwachting eind november 2015 zijn afgerond.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels  
(tel. 070 - 379 83 55).

Sinterklaascollecte
Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in het land. Dit houdt ook weer in dat 
de collectanten van het Sint Nicolaas Comité Middenbeemster langs de deur komen.

vanaf 14 tot en met 21 november zijn ze te verwachten. Misschien is het daarom handig om 
alvast kleingeld apart te leggen. Het is ook mogelijk om een bijdrage te deponeren in de collec-
tebus bij In’s & Out’s. Die staat daar tot en met 5 december. Ook kan men een bedrag ook over-
maken op bankrekeningnummer nL85 rABO 3569.41.841.

Herfstconcert Harmonie
met Classic Frogs

Het jaarlijkse concert van Zangvereniging Harmonie vindt plaats op zaterdag 28 
november in de Keyserkerk in Middenbeemster. Dit jaar in samenwerking met 
jongerenkoor Classic Frogs uit Purmerend.

Deze combinatie met jongerenkoor Classic 
Frogs leek de zangvereniging een welkome 
uitdaging. Samen brengen ze een afwisse-
lend programma, met onder andere ‘Missa 
Brevis St Joannis de Deo’ (kleine orgelmis) 
van F.J. Haydn, ‘Ubi Caritas’ en ‘notre Pére’ 
van Duruflé, ‘Alma redemptoris Mater’ van 
G.P. da Palestrina en composities van Bardos, 
Britten en Bridge. Met achter de vleugel 

Emma Ulrich en de solopartij neemt Femke 
Leek van Classic Frogs voor haar rekening. 
Aanvang 20.00 uur. kerk open 19.30 uur. 
kaarten voorverkoop € 15,00 (donateurs € 
12,50). Te verkrijgen bij Bakkerij Santhé, rij-
perweg 64, bij koorleden of reserveren via 
website www.zangverenigingharmonie.nl. 
Op de avond zelf kosten de kaarten € 17,50  
(donateurs € 15,00).

Eerlijk duurt het langst
kinderen en hun (groot)ouders kijken geboeid naar de poppenkastvoorstelling gegeven door 
Jacqueline de kok. Daarin wordt verhaald hoe koning karel afstand doet van zijn troon en de 
eerlijkheid van prins reinhard zegeviert over de sluwheid van zijn rivaal prins Bollewiek. Een 
door de Sectie Welzijn van de BG georganiseerde herfstactiviteit in de Westbeemster.   
www.beemsterbengel.nl

Geert

Het koor gaat een nieuwe uitdaging aan.

Museum Westerhem 
belicht watersnoodramp
In 2016 wordt 100 jaar watersnood in Waterland herdacht en ook het Agrarisch 
Museum Westerhem wil daar aandacht aan schenken. Daar heeft het de hulp van 
de Beemster inwoners bij nodig.

In 1916 brak de Zuiderzeedijk door met als 
gevolg dat een groot deel van noord-Hol-
land en vooral Waterland, onder water liep. 
Gelukkig hield de Beemster het droog. De 
goede bedijking en de gemalen zorgden 
daar voor. Toch heeft de Beemster indirect te 
maken gehad met deze watersnood.

In 1916 hebben Beemsterlingen geholpen bij 
de watersnoodramp in Waterland. Militairen 
uit de forten hielpen in de overstroomde 
gebieden en bij Beemsterboeren werd op 
diverse plaatsen vee ondergebracht. 
Maar er is meer hulp geboden. Omdat er in de 
Beemster geen noodsituatie was is er weinig 
van op de foto gezet en/of op schrift gesteld. 

Het museum wil van deze watersnood de 
inzet van en vanuit de Beemster belichten. 
Het hoopt hiermee een aanvullend beeld te 
bieden en een aanvulling te verkrijgen voor de 
geschiedschrijving van de Beemster.

Zijn er Beemsterlingen die foto’s, afbeeldingen, 
beelden, voorwerpen, maar ook verhalen en 
dergelijke uit deze watersnoodperiode hebben 
en deze willen uitlenen of afstaan aan het 
Agrarisch Museum Westerhem? neem dan  
contact op met Ella verhoeks, Midden weg 185 
in Middenbeemster, tel. 0299-683175, e-mail 
ejverhoeks@quicknet.nl of Jan Jobsis, rijpzicht 
2,  Middenbeemster, tel.  0299-683507, mail: 
janj46@quicknet.nl.

Watersnood 1916 in Purmerend. Militairen uit de forten van de Beemster verleenden hulp.
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In memoriam Tom Segers (1923 – 2015)

Jongstleden donderdag 22 oktober overleed Tom Segers. Aan het lange, zeer 
arbeidzame en boeiende leven van een markant Purmerender kwam na een 
kort ziekbed een einde.

Tom Segers genoot grote bekendheid in de agrarische wereld, zowel in noord-Holland als 
daarbuiten.  Jarenlang ging hij letterlijk en figuurlijk de boer op als landarbeider, om dijken te 
maaien, bieten te rooien en vooral om schapen te scheren. Tienduizenden schapen ontdeed hij 
van hun dikke wollen vocht. Op dinsdag was Segers werkzaam op de Purmerender  veemarkt. 
Aanvankelijk als marktmelker, later als vaste medewerker van de Dienst Marktwezen.
In het midden van de vorige eeuw stond schaatsenrijder Tom Segers bekend als de ‘koning 
van de Dorpentochten’. naast de vele Dorpentochten die hij op zijn naam schreef, boekte hij 
als wedstrijdrijder fraaie uitslagen in maar liefst 4 Elfstedentochten. Tom Segers was erelid 
van de IJsclub Purmerend.
Tijdens de oorlogsjaren dook Segers onder teneinde uit handen te blijven van de bezetter. Hij 
raakte in het verzet. Als door een wonder ontsnapte hij aan de Duitse overval op de boerderij 
van Piet kramer in de Wormer, nabij de neckermolen. Bij die overval werden maar liefst 11 
mannen gearresteerd en later gefusilleerd. Tom Segers is 92 jaar geworden. na een huwelijk 
van 70 jaar laat hij vrouw en zes kinderen na. 

P.H. Debets

Bij Puur Linda kunt u terecht voor gezichts-
behandelingen op maat. Tijdens een  eerste 
bezoek voert Linda een uitgebreide intake 
uit waarbij alles wat van belang is voor uw 
huid aan de orde komt. Er wordt altijd een 
persoonlijk behandel- en productadvies 
op basis van een professionele elektroni-
sche huidanalyse gemaakt. Linda werkt met 
hoogwaardige huidverbeterende producten 
van het merk Deynique. Een merk dat voor 
ieder huidtype en specifieke aandachts-
punten het nodige te bieden heeft.
Daarnaast is zojuist het merk P.C.A Skin in de 
salon geïntroduceerd. P.C.A Skin is gericht 
op speciale peelingen die met name in de 
komende winterperiode de huid een flinke 
boost kunnen geven. Linda is tevens gecer-
tificeerd voor het behandelen met de meest 
moderne en professionele hightech-appa-
ratuur. Door middel van het aandachtig 
volgen van de nieuwste ontwikkelingen en 
het volgen van de benodigde trainingen kan 
ze haar klanten bedienen van het meest ver-
nieuwende op huidverzorgingsgebied.
 
nieuw zijn de behandeling met de revolu-
tionaire Beauty Angel. De Beauty Angel 

staat voor een innovatieve licht- en well-
ness-sessie, die de wens naar een zachte en 
natuurlijke huidverjonging vervult. Met de 
Beauty Angel wordt de huid op een natuur-
lijke manier verjongd zonder enige vorm van 
chemie en bijwerkingen. rimpeltjes worden 
gereduceerd, de huid wordt zichtbaar 
strakker en het totale huidbeeld verbetert. 
In plaats van de uitwendige symptomen te 
verbergen, worden de oorzaken van huidver-
oudering op natuurlijke wijze verminderd. De 
lichtsessies kunnen in diverse behandelingen 
worden geïntegreerd. naast het mooie resul-
taat zijn de behandeling met deze collageen 
lichttherapie ook uiterst aangenaam en zeer 
ontspannend. U voelt zich gegarandeerd lek-
kerder in uw vel. 

Puur Linda 
instituut voor huidverbetering en anti-aging, 
J. v. Oldenbarneveldstraat 16, 
1462 Jk Middenbeemster, tel. 
06-22982991, 
www.puurlindainstituut.nl
info@puurlindainstituut.nl.
                                                                                                                          

Joke

Binnendijksebedrijven

‘ Een gezonde huid,  
een stralend gezicht’

Gedreven door een interesse voor de werking van het menselijk lichaam en dan 
met name de huid en haar voorliefde om op persoonlijke wijze met mensen 
om te gaan, besloot Linda Schilder in 2010 haar salon Puur Linda Instituut voor 
huidverbetering en anti-aging te beginnen. Uitgangspunt was om meer en iets 
anders te kunnen bieden dan een zogenaamde standaardbehandeling.

Linda Schilder.

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

Party Kids in De Kloek
Uw kind een onvergetelijke dag 
bezorgen? Vier dan zijn of haar 
verjaardag bij Sportcentrum De Kloek. 

Sportcentrum De kloek biedt kinderen de moge-
lijkheid tot het spelen van onwijs gave activi-
teiten. Zo heeft Sportcentrum De kloek Bubble 
Ball. Dit is een supergaaf spel waarbij je een 
menselijke stuiterbal bent. klimmen, bounch-
hockey boogschieten of lasergamen in het 
donker? Alles kan bij Sportcentrum De kloek.

Daarnaast heeft De kloek luchtkussens 
waarop spannende spellen worden gespeeld. 
Het sportcentrum heeft diverse programma’s 
samengesteld voor een paar uur plezier, maar 
een eigen samenstelling maken is ook moge-
lijk. na afloop is een kidsmenu: een lekkere 
afsluiting met ijs als toetje.

Hebt u interesse in een onvergetelijke dag 
voor uw kind? neem dan contact op met 
Sportcentrum De kloek. 

Beemster leest de 
mooiste korte verhalen
Of je nu een verhalen-lezer bent of een verhalen-schrijver, dat maakt de 
Bibliotheek niet uit! Iedereen is in november welkom in de bieb om mee te doen 
aan de activiteiten rondom ‘Nederland Leest’.

‘nederland Leest’ viert in november 2015 
haar tiende editie met het korte verhaal. 
Auteur A.L. Snijders, de bekende auteur 
van korte verhalen en het zeer korte verhaal 
(zkv’s), stelde een verhalenbundel samen 
met een staalkaart van korte verhalen uit de 
nederlandstalige geschiedenis. Speciaal voor 
de tiende editie van ‘nederland Leest’ heeft 
Bibliotheek Waterland voor haar leden een 
geschenkbundel nederland Leest van A.L 
Snijders, aangevuld met mooie korte verhalen 
uit de regio.

De Geschenkbundel wordt tijdens de cam-
pagneperiode van zondag 1 november t/m 
maandag 30 november 2015 in een oplage 
van enkele duizenden exemplaren gratis in de 
vestiging Beemster aan leden van Bibliotheek 

Waterland cadeau gegeven. Let wel, zolang 
de voorraad strekt.
Bibliotheek Waterland heeft vanwege het 
10-jarig bestaan van ‘nederland Leest’ een 
schrijfwedstrijd voor (amateur) schrijvers. 
De opdracht is: schrijf een kort verhaal van 
10 x 10 (dus 100) woorden. De inzendingen 
worden beoordeeld door professionals uit 
het boekenvak. De beste verhalen worden 
op zaterdag 28 november gepubliceerd in het 
noordhollands Dagblad. De winnaars krijgen 
een top-abonnement van Bibliotheek Water-
land ter waarde van € 69,50. 

Verhalen insturen kan tot 23 november 
12.00 uur via e-mail.



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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INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
6 oktober 2015 Westerhem achter Kappen van 18 bomen en
  79 t/m 127  herplanten van 12 kleinere  

bomen
9 oktober 2015 Wormerweg 23a  Het vervangen en veranderen 

van een brug door een dam 
met duiker

12 oktober 2015 Jisperweg 87  Het vervangen van een schuur
13 oktober 2015 Johannes Doustraat  Het realiseren van een woning
  naast 4 
  (plangebied De Keyser) 
13 oktober 2015 Burgemeester de Het plaatsen van een 
  Geusstraat 12  overkapping in de achtertuin
13 oktober 2015 Woningbouwplan De Keyser  Het realiseren van een   

voetgangersbrug en een  
toegangsbrug

13 oktober 2015 Westerhem achter Het aanbrengen van een
  81 t/m 127 beschoeiing
19 oktober 2015 Hendrik Wagemakerstraat 17  Vervangen deur van een  

berging door een raamkozijn

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. 

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
29 oktober 2015 Zuiderweg 33a  Het oprichten van een   

tussenstuk tussen loopstal 
en veldschuur en het oprich-
ten van een wagenberging

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 2 november 
tot en met 14 december 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 van de gemeente Beemster, 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.

     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) 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.)

DUURZAAM BOUWLOKET, ADVIES VOOR WONINGBEZITTERS
Wilt u besparen op uw energiekosten en tegelijkertijd uw wooncomfort   
verbeteren? 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.

                                                                                                                    
ONTVANGEN AANVRAGEN VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. 

EN BIJZONDERE WETTEN
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
15 oktober 2015 Kern Middenbeemster Vergunning organiseren Sint-Nicolaasoptocht
28 september 2015 Middenbeemster Vergunning huis-aan-huis collecte voor Sint-Nicolaasoptocht en inzameling op vrijdagmarkt 

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.

AANWIJZINGSBESLUIT 
TOEZICHTHOUDERS: HUISVESTINGSWET 
EN WET BASISREGISTRATIE PERSONEN

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat, met ingang van 26 oktober 
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 zijn gelegd:

  De besluiten van het college van 8 september 2015, inhoudende vaststelling 
van het:

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingswet
  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen
De besluiten zijn in werking getreden op 23 oktober 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemde besluiten. 
De Gemeentebladen (98696 en 98700) zijn ook te raadplegen op: 
www.overheid.nl.

HUISNUMMERBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben op 13 oktober 2015 besloten het vol-
gende huisnummer vast te stellen:

  Hobrederweg 38, Middenbeemster (besluitnummer 1235660)

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 verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD OP 10 NOVEMBER
De vergaderingen zijn 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 20.15 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere het volgende onderwerp:
  Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan de herbestemming, 

het verbouwen en renoveren van 2 schuren op het perceel Hobrederweg 
tegenover nummer 18.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 10 november bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren 
en:

  Vaststellen van de belastingmaatregelen 2016
  Vaststellen van het subsidieplafond 2016
  Vaststellen van de programmabegroting 2016-2019

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 
spreekrecht vindt u op 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.



Klaverjassen Vrouwen Samen Verder

Uitslag 21 oktober
1 Jannet  Buijsman    5451
2 Trees Blokdijk    5090
3 Tiny van de nes    5067
4 Tiny Buijsman    4992
5 Truus kramer    4921
De verrassingsprijs was voor nel van Wonderen 
en de troostprijs voor Wil van Diepen  3836

Klaverjassen Vrouwen van Nu

Uitslag 21 oktober
1 Mw. van Dort    5710
2. Mw. Bakker-roet    5465
3. Mw. koopman    5300
4. Mw. v.’t Hof   5242
5. Mw. Jantjes    5115
6. Mw. Molenaar   4956
7. Mw. Metselaar   4904
8. Mw. Meijer   4898
9. Mw. konijn   4897
Poedelprijs:  Mw. Oostwouder  3204

Klaverjassen Middelwijck

1 Mw. Bol-Gong  5185
2 Mw. Inger  5076
3 Mw. De Wit   4988
4 Hr. kalisvaart   4976
5 Mw. Stroet   4960
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‘Dynamic tennis is heerlijk om te doen’
Op uitnodiging van Jaap Dik bezoek ik donderdagavond 22 oktober sportcentrum De Kloek. Daar word ik 
enthousiast ontvangen door Shai Megowen. Zij begeleidt het dynamic  tennis. ‘Toen we zo’n drie jaar geleden 
onze accommodatie in Purmerend kwijt raakten, zijn we hier neergestreken. We hebben ongeveer 120 leden. 
Vreemd genoeg slechts vier uit de Beemster.’

Jaap is één van hen. ‘Dat mogen er best wat meer worden. 
Dynamic  tennis is heerlijk om te doen”. Dat ervaar ik zelf ook als 
ik uitgedaagd wordt om mee te spelen.  Het is een aantrekkelijke 
combinatie van tennis, tafeltennis en badminton. Minder belas-
tend voor de gewrichten, maar behoorlijk intensief. Jaap: ‘Het 
is lastig uit te leggen wat het met je doet. Je moet het gewoon 
ervaren. Het is uiteindelijk ontspanning door inspanning.’
Het eerste halfuur zoeken de spelers zelf viertallen uit om te 
spelen. De sexe maakt niet uit. Het is ook mogelijk om met 
zijn tweeën te spelen.  na een half uur gaat de ‘bel’ en bepaalt 
het lot wie de volgende mede- en tegenstanders worden.  

Shai:  ‘Als spelers dit willen, kan ik instructie geven waardoor 
het spel nog aantrekkelijker wordt. Maar uiteindelijk is het 
een recreatieve en sociale sport. Mensen  leren hier andere 
mensen ontmoeten.’
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om vrijblijvend 
een keertje (of meer) te komen spelen. Ze krijgen dan een leen-
racket. Zaalschoenen en sportkleding volstaan. Jaap en Shai 
zijn er van overtuigd dat mensen dan enthousiast raken. De 
contributie bedraagt €  130,00 per jaar. Daarvoor kan op ver-
schillende dagdelen gespeeld worden: maandag  (09.30 – 
12.00 uur), woensdag (12.00 – 13.00 uur), donderdag (21.00 
– 22.00 uur)  en vrijdag (11.00 – 13.30 uur).  Tweemaal per jaar 
is er een gezellig clubtoernooi.  
Op mijn weg naar buiten kom ik warempel de drie J’s tegen. 
Samen met A hebben ze een potje getennist in de voetbalhal. 
Maar daarover een ander keertje. 

Info Dynamic Tennis: 
06.34039404/smegowen@upcmail.nl

Geert

Dynamic tennis is een aantrekkelijke
combinatie van tennis, tafeltennis en badminton.

Koffieconcert
Onder de Linden presenteert op zondag 1 november 
een koffieconcert. Rosemary Carlton-Willis (sopraan) 
en Virginia Rousiamani (piano) brengen liederen van 
Clara Schuman, Johannes Brahms en Robert Schuman.

rosemary Carlton-Willis studeerde klassieke en barokke zang 
aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij volgde verschil-
lende masterclasses en studeerde bij de International Belcanto 
Academy en Lyric Opera Studio Weimar.
virginia rousiamani is een Grieks/Brits pianiste die zowel solo 
als in ensembles  heeft opgetreden in Griekenland, Engeland, 
Oostenrijk en nederland. Als een uitstekende koorrepetitor is 
ze betrokken geweest bij opera, theater, dans en andere inter-
disciplinaire projecten. virginia studeerde aan de University of 
York, de Guildhall School of Music and Drama en het Conser-
vatorium van Amsterdam.
Het gehele programma is terug te vinden op de website van 
Onder de Linden www.onderdelinden-beemster.nl.

Het concert begint om 11.00 uur en de zaal is om 10.30 open.
De entreeprijs is € 7,50, inclusief een kopje koffie of thee. 
reserveren kan via reserveren@onderdelinden-beemster.nl 

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: 

  Zaterdag 28 november a.s. voert Zangvereniging Harmonie 
in samenwerking met jongerenkoor Classic Frogs uit Purme-
rend haar jaarlijkse concert uit, 20.00 uur keyserkerk, Mid-
denbeemster. Houd u de datum vast vrij?

  ‘Doe iets goeds voor je omgeving’ op 7 november: Lan-
delijke natuurwerkdag reserveer snel een plek op uw 
favoriete locatie: www.natuurwerkdag.nl. Je kunt onder 
begeleiding op 438 locaties in nederland aan de slag. Er zijn 
ook speciale kinderactiviteiten.

  De dialezing “Amsterdam diamantstad” door dhr. valenza 
op donderdag 5 november om 14.00 uur in Onder de Linden.

  Totale opbrengst 2015 Zuidoostbeemster, nierstichting: 
€ 988,33. Alle collectanten worden hartelijk bedankt voor 
hun inzet.

    Thomas en Eline  
marktplein geveegd

 
  Zaterdag 14 november is er een Masterclass jazz-perfor-
mance en improvisatie om 11.00 en 13.00 uur. De kosten 
bedragen € 46,- inclusief koffie of thee en een lunch. 
Inschrijven:reserveren@onderdelinden-beemster.nl. Alleen 
luisteren is ook prima, toegang is dan gratis, consumpties 
voor eigen rekening.

  Sambonsports jeugd: Matthijs Franke is nederlands kam-
pioen en haalde brons bij de ElHadri Opr na een spannende 
strijd en nick kaandorp haalde zilver. Matthijs is zojuist ook 
geselecteerd voor de nationale selectie, samen met 3 andere 
Sambonsporters. Best uniek voor deze regionale sportclub.

  Het novemberfeest is dit jaar op zaterdag 21 november a.s. 
bij de Golfbaan. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. 
Toegang is gratis. noteer deze datum alvast in uw agenda. 

  Zondag 25 oktober is Sjaak van der Lee 
van de Lepelaer eerste geworden met 
de Beemster Bock Bock op de beurs 
van Berlage in Amsterdam van de 22 
deelnemers met allemaal goede bieren 
en gekeurd door bierkeurmeesters en 
biersommeliers. Gefeliciteerd!!

  De bibliotheek biedt inwoners van Beemster de mogelijk-
heid om te exposeren. Er is ruimte voor schilderijen, maar er 
is ook een vitrine om kleine voorwerpen tentoon te stellen. 
Geïnteresseerd om te exposeren, neemt u dan even contact 
op met Marion Bark mbark@bibliotheekwaterland.nl of 
meldt u even bij een medewerker van de bibliotheek.

  De stal van vOF gebr. J. en P. Bakker heeft een nieuwe lig-
boxenstal met luchtwasser De luchtwasser zuivert de nare 
stallucht en het drinkwater van de koeien is nog schoner als 
ons kraanwater door bronwater bemaling. 

  De nieuwe stal bij van Dam op de hoek Wormerweg/vol-
gerweg is zaterdag 17 okt. Geopend met een carrousel voor 
50 koeien. U hoort hioer meer over. 

  Dames, gymnastiek na je 55ste. natuurlijk kan dat. kom dan 
op de maandag van 19.00 tot 20.00 uur naar de sporthal 
van de Bluawe Morgenster (tel.nr. 0299-681459). 10 euro 
per maand.

  Uitvoering Dameskoor Middelwijck op 8 november. Ons 
Donateurs/herfstconcert  is uiteraard in de eerste plaats 
voor onze trouwe donateurs. Om 13.30 uur gaat de deur van 
Breidablick open.  In tegenstelling tot een eerder bericht, 
vinden we dat ook niet-donateurs gratis het concert kunnen 
bijwonen. Wel staan we bij de uitgang  met een mandje voor 
een vrijwillige bijdrage.

  Op zondagmiddag niets te doen?  kijk op www.clup.nl voor 
het ZondagMiddag-Podium of bel Frank Andriessen, 0299-
480630.                

  Legt u vast wat opzij, want de vrijwllige bijdrage van de Bin-
nendijks komt eraan.

  Dinsdag 17 november in buurthuis Zuidoost en donderdag 
10 december in Middelwijck van 9.30 tot 11.30 uur:  repair-
café. voor meer info: 0299 748032.      

  Dus mail naar redactie@binnendijks.nu of 
 geef het af bij drogisterij Anneke Jonker. 
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optreden
Marjan Berk 
en Bill van Dijk 
Marjan Berk en Bill van Dijk treden op 
zaterdag 7 november op in Onder de 
Linden. Hun programma heet ‘Nooit te 
oud (to be happy)’.

Zevenendertig jaar na de geboorte van de 
muzikale cultshow ‘Moeder en haar jongens’, 
geschreven door Marjan Berk en ruud Bos, 
schoot tijdens een ontmoeting tussen van 
Dijk en Berk opnieuw de vlam in de pan. 

Dat heft geleid tot een programma waarin 
hilarische, schokkende, ontroerende en oor-
spronkelijke levenservaringen van beide 
‘ouwe troepen’ langs trekken. Dit alles wordt 
ondersteund door jong muzikaal toptalent. 
De voorstelling begint om 20.30 uur en de 
entreeprijs bedraagt € 12,00. reserveren kan 
via reserveren@onderdelinden-beemster.nl.

HEEFT u BEEMSTErNIEuWS
oF WIlT u EENS ADVErTErEN? 

www.binnendijks.nu

KWF-collectanten komen bijeen
Op zaterdagmiddag 17 oktober was er een informele bijeenkomst voor de 
collectanten van de KWF afdeling Beemster georganiseerd in het ijsclubgebouw 
te Middenbeemster. Het doel was tweeledig : in de eerste plaats om de 
collectanten te bedanken voor hun meestal al jarenlange inzet voor het KWF en 
in de tweede plaats om ze te laten kennismaken met het nieuwe bestuur.

In 2014 hebben Alie van der Scheun en Liesbeth 
koer plaats gemaakt voor Yvonne keesman 
en Tineke Sas. Helaas was de opkomst niet zo 
groot als gehoopt, maar voor de mensen die 
er wel waren was er koffie en thee met zelfge-
maakte taart en daarna een borreltje.
De dames Haan, Hopman, noome en Eeken 
hadden van te voren aangegeven te willen 
stoppen met collecteren en voor deze dames 
is een speldje aangevraagd bij het hoofdkan-
toor.  voor alle collectanten was er een roos,  
gesponsord door de plaatselijke bloemisten 
Seasons, ranonkel en M. Bartels.

Omdat er in het ijsclubgebouw niet genoeg 
stoelen waren konden er extra stoelen halen 
bij worden gehaald van buurtvereniging ‘Ons 
Hoekje’. Deze zijn gratis beschikbaar gesteld.

rest het bestuur nog alle collectanten weer 
hartelijk te bedanken voor hun inzet. Het hoopt 
volgend jaar weer een beroep op iedereen te 
kunnen doen. Indien er nog mensen zijn die 
ook willen collecteren kunnen ze zich altijd 
opgeven via de website van het kWF door 
een mailtje te sturen naar de secretaris van de 
plaatselijke afdeling: c.sas@quicknet.nl.

voor alle collectanten was er een roos.

Compliment voor
de mantelzorger
In het gemeentehuis te Middenbeemster zit Jenny Tromp. Zij is sinds april 
hier gekomen om onder anderen Mirjam Uitenzorg te komen vervangen met 
de ondersteuning van de mantelzorgers. Dit doet zij naast haar werk voor 
WonenPlus en als coördinatrice van Middelwijck en zo heeeft zij een driehoek 
voor de ietwat ouderen onder ons: zorg, welzijn en wonen.

Dit keer gaan we het hebben over de mantel-
zorg. Wie is mantelzorger? Iemand die mini-
maal acht uur per week met de zorg van een 
persoon (partner) bezig is en dit langer doet 
dan drie maanden. Ook als je voor  vervan-
ging moet zorgen als je een keer niet kunt 
komen of zelf wat krijgt.
Deze mensen die in de Beemster wonen en 
voor iemand in de Beemster zorgen kunnen 
zich aanmelden bij Jenny Tromp via de mail: 
www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl of 
via het vrijwilliger-servicepunt 0299-820139.  
Jenny is mantelzorgconsulente en werkt voor 
het rSWP (regionale Stichting Wonen Plus). 

Er zijn op dit moment in de Beemster onge-
veer 125 mantelzorgers geregistreerd en een 
aantal van hen heeft zich opgegeven door en 
voor het compliment.
Hoe zit dit nu met dat compliment? Elke 
gemeente (dus ook de Beemster) krijgt een 
keer per jaar een bedrag dat ze mag verdelen 
onder de mantelzorgers die geregistreerd zijn. 
Je wordt een keer per jaar gebeld om te infor-
meren of het nog altijd te doen is. Daarnaast 
kan de mantelzorger altijd bellen met vragen 
over de zorg voor de zorgvrager. 
Dan is er dit jaar ook nog ‘de dag van de man-
telzorg’. Dit jaar samen met Purmerend omdat 
er dan meer mogelijk is. Zaterdag 14 november 
2015 van 15.30 tot 18.30 uur in het pop- en 
cultuurpodium P3. Het programma bestaat 
uit: een optreden van leerlingen van de Guido 
Scope Gitaarschool en een heerlijk warm 
buffet met muziek van het duo Jazz ’n Samba.
Deze dag is speciaal voor u: die het hele jaar 
klaar staat voor uw naaste. nu bent u aan de 
beurt. ‘Laat je zien’ is het thema voor de per-
soon achter de mantelzorger.

Bel 0299-820139 van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur of kijk op 
www.mantelzorgcompluimentbeemster.nl.
Doen!

trees
Jenny Tromp.

De masterclass bestaat uit een ochtend- en 
middag-sessie, aanvang 11.00 en 13.00 uur. 
De kosten voor de gehele dag bedragen 
€ 46,00 inclusief koffie of thee en een lunch. 
Inschrijven voor de gehele dag kan bij 
reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 
bij P.H.Engelenberg, rijperweg 120, 1462 
MG Middenbeemster, tel. 0299-684103; 

e-mailadres  ph.engelenberg@hetnet.nl.
Bij voldoende deelname zal het definitieve 
programma zo spoedig mogelijk  worden 
toegezonden. Alleen luisteren is ook prima. 

De toegang is dan gratis. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Masterclass jazz
Onder de Linden biedt op zaterdag 14 november evenals vorig jaar december 
onder professionele begeleiding een Masterclass jazz-performance en 
improvisatie.

Herfst Bridgedrive 
Bridgeclub Drie Onder De Tram biedt op zaterdagmiddag 14 november een Herfst 
Bridgedrive. De drive start om 13:30 uur en is toegankelijk voor alle bridgers.

De gratis hapjes worden verzorgd door de club. na de wedstrijd kunnen de deelnemers, indien 
gewenst en voor eigen rekening, van een dagschotel vlees of vis genieten. Locatie: Beemster 
Golfbaan, volgerweg 42, Middenbeemster, dicht bij Purmerend. Inschrijven en alle verdere info 
via de website: www.drieonderdetram.nl.

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
31 oktober en 1 november
Doopsgezinde Gemeente
Zo. Geen dienst

Protestantse Gemeente Beemster 
Zo. 10.00 uur   Oogstdienst (kaarsverkoop InDIA) mmv. Beemsterkin-

derkoor / kerk MB.
RK.Parochie Joannes de Doper
Zo.  10.00 uur Gemengdkoor / Amos 4
Ma. 2 nov.  19.00 uur, Gelegenheidskoor / Allerzielen / J. Duin

Nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
Zo.  10.00 uur  Eucharistieviering/ voorganger pastor Gerard noom; 

Feest Allerheiligen met medewerking van het nicolaaskoor
 12.00 uur Gezinsviering/voorganger Pastoor Marcelo

7 en 8 november
Doopsgezinde Gemeente
Zo.  9.45 uur Gedachtenisdienst zr. C. Laros

Protestantse Gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur  Dienst van schrift en tafel Femke Leek solozang kapel ZOB.

RK.Parochie Joannes de Doper 
Zo. 10.00 uur Dames / Hans nieuwkamp

Nicolaaskerk Purmerend
Za. 12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
Zo. 10.00 uur   Eucharistieviering/voorganger pastor Jan Duin met  

medewerking van het Pauluskoor
 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.

Collectanten gezocht
Alzheimer Nederland in
Midden- en Westbeemster
In de week van 9 - 14 november wordt er 
gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.

Wij zijn dringend op zoek naar collectanten. Wilt u zich hier-
voor inzetten en samen de strijd aangaan voor een toekomst 
zonder alzheimer dan kunt u contact opnemen met: Mieke 
kraakman via 06-15071114 of mieke.kraakman@quicknet.nl

Halloween en Beemster pompoenen 
Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada 
gevierd wordt.  Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de 
buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen trick or treat, waarbij de keuze wordt gegeven 
tussen een plagerijtje uithalen of iets lekkers (meestal snoep) krijgen. De bewoners geven de kinderen dan 
snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar halloweenfeesten.

recept voor pompoentaart 
met pecannoten

Ingrediënten
 300 g fruitig pompoenvruchtvlees
 100 g pure chocolade
 3 scharreleieren
  beetje tarwegries of fijngehakte 
amandelen voor het bestuiven

  180 g speltbloem of volkorenspelt-
meel

 2 theelepels bakpoeder
 1 theelepel kaneelpoeder
 rasp van 1 onbespoten sinaasappel
 4 eetlepels acaciahoning
  1 eetlepel Cointreau of 

 Grand Marnier
 180 g zachte boter
 2 eetlepels pijnboompitten
 2 eetlepels fijne rietsuiker
 poedersuiker

Bereiden
rasp het pompoenvruchtvlees in de 
keukenmachine of met een rasp fijn 
(goed uitdrukken). rasp ook de cho-
colade fijn. Splits de eieren en klop de 
eiwitten tot schuim.

verwarm de oven voor op 220 °C. vet 
de bodem en de rand van de springvorm 
in met boter. Bestuif de bodem met tar-
wegries of fijngehakte amandelen.

Meng het meel, bakpoeder, kaneel-
poeder, 1 snuf zeezout, de sinaasap-
pelrasp en chocolade.

klop de eidooiers, honing en Coin-
treau luchtig met de garde of hand-
mixer. roer de boter en pompoen 
erdoor. Spatel afwisselend het meel-
mengsel en het eischuim erdoor.
vul de vorm met het deeg en strijk 
dat glad. Strooi er pijnboompitten en 
suiker over.

Zet de vorm op de een na onderste 
richel in de oven en bak de pompoen-
taart 30 tot 35 minuten. Controleer of 
hij gaar is door er met een breipen in 
te prikken.

Bestuif de nog warme taart met poe-
dersuiker. Laat de pompoentaart een 
dag rusten voor u hem aansnijdt.

eet smakeliJk

De naam Halloween is afgeleid van Hallow-
e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheili-
genavond), de avond voor Allerheiligen, 1 
november. De oogst was binnen, het zaai-
goed voor het volgende jaar lag klaar en dus 
was er even tijd voor een vrije dag, 
Op het eiland Groot-Brittannië werd Hal-
loween vooral door de kelten gevierd. De 
geesten die uit dode mensen op zouden 
rijzen, werden aangetrokken door voedsel 
voor hen neer te leggen voor de deuren. 
Op Allerzielen - 2 november - gingen in 
lompen gehulde christenen in de dorpen 
rond en bedelden om zielencake (brood met 
krenten). voor elk brood beloofden ze een 
gebed te zeggen voor de dode verwanten 
van de schenker, Het ‘Trick or Treat’- spel-
letje vindt wellicht daar zijn oorsprong. 
In de Beemster worden veel pompoenen op 
diverse erven verkocht voor het uithollen 
ervan voor een lampion voor 11 november 
(Sint Maarten) maar ook voor versiering van 
het erf en natuurlijk om te eten. 

Hier een lekker recept, want de pompoenen-
soep kennen we ondertussen allemaal wel.



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

DIRECT MAIL

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

NIEUWE KLEUREN van de Papanga-telefoondraad-haarelastiekjes 
 OOK NIEUW: 
 JAMES BOND SPECTRE eau de toilette

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


