
Jaarvergadering IJsclub Bamestra

IJsclub Bamestra houdt op vrijdag 27 november om 19.30 uur zijn jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw aan de Nicolaas Cromhoutlaan 5 
te Middenbeemster. De leden zijn van harte welkom.
 
Voor de pauze worden de jaarstukken behandeld. Daarna volgen de uitreiking van de Talentenprijs 
en een lezing van weerman Jan Visser. Visser stelde afgelopen jaren veel lezingen samen over het 
(regionale) klimaat en klimaatsveranderingen. Ook andere onderwerpen zoals wolken (Wolken 
vertellen het Weer!), onweer (Wie de donder hoort is niet door de bliksem getroffen) en de Volks-
weerkunde en Kalenderklimatologie (de spreuken) komen ter sprake. Zou hij een IJsclub ook kunnen 
vertellen wanneer de baan open kan?

Na 72 jaar nu eindelijk duidelijkheid over de
crash in de Westbeemster. Lees het 

waargebeurde verhaal over wat er in 1943 
gebeurde met de Lancaster ED 988 HWJ.

Het vliegtuig dat in de nacht verdween.
ISBN 978-94-022-2109-1.

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 - 30 807 002

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks”  Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 28/29 november 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 november vóór 17.00 uur!
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Binnendijks
mededelingen voor  de  Beemster 

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu

Feesten &
Partijen Verjaardag - Jubileum - Familiefeest 

Iets te vieren?
Ieder feest is uniek dus helpen wij u graag met 
het samenstellen van een onvergetelijk feest

De horeca gelegenheid is geschikt voor 
20 tot 200 personen

Zaterdag avond
Zondag namiddag
Familiefeest met of 
zonder activiteiten in de
sportaccommodaties

Contact:
Elly van Dalen 0615838519 / 0299683010    

info@sportcentrumdekloek - Insulindeweg 11 - 1462 MJ Middenbeemster

Klinkende munten
voor ZOB en WBSV 
ZOB en WBSV hebben zich met succes ingezet om tijdens  de jeugdsponsoractie 
van Deen (klinkende) munten  te verdienen. In de Deen-vestiging aan de 
Purmerendse Wagenweg verzamelde ZOB in totaal 17.485 munten en daarmee 
won de club uit Zuidoostbeemster de actie. 

Filiaalmanager Jurgen Verhoog deelde een 
cheque uit van € 1207,23. Dit bedrag zal 
worden besteed aan het door clubleden zo 
felbegeerde Pannaveldje. In Deen Midden-
beemster deed WBSV goede zaken. Laura 
en Isabel van de F2 mochten een cheque van 
€ 1.348,21 mee naar Westbeemster nemen.

Lezing over verzetsfamilie Rozendaal
Het Historisch Genootschap Beemster 
verzorgt op donderdag 26 november 
vanaf 19.30 uur een lezing over de 
verzetsfamilie Rozendaal. 

Deze lezing wordt, als sluitstuk van het bevrij-
dingsherdenkingsjaar 2015, geven door Simon 
Rozendaal, wetenschapsredacteur van het week-
blad Elsevier. Dat doet hij in het IJsclubgebouw 
aan de Nicolaas Cromhoutlaan 5 in Middenbeem-
ster. Simon Rozendaal schreef het titelhoofdstuk 
van het boek ‘De executie van oom Koen’, samen-
gesteld door Lennaert Lubberding (Elsevier 
Boeken, 2015). Daarin beschrijft hij het verzets-
leven van zijn oom wiens naam vermeld staat op 
het oorlogsmonument op 't Landje en naar wie in 

Middenbeemster een straat is vernoemd. Hij zal 
ons ook vertellen over andere leden van deze bij-
zondere familie die wel de grootste verzetsfamilie 
van Nederland is genoemd.  
Na de lezing en beantwoording van vragen 
wordt een 16 minuten durende opname 
getoond van de video-opname die Karst 
Schleich eerder dit jaar maakte van het bezoek 
van schoolkinderen aan de twee tentoonstel-
lingen over oorlog en bevrijding in de Beemster.
Voor HGB- leden, op vertoon van hun lid-
maatschapskaart (op de kaart staat voor hoe-
veel personen die geldig is), is de toegang 
gratis. Voor introducés en belangstellenden 
bedraagt de entree € 3,50. Bezoekers die ter 
plekke lid worden hoeven evenmin te betalen.

Laura en Isabel van WBSV F2 haalden in   
Middenbeemster een mooie cheque op.  ➔

Bij ZOB was men zeer blij met de eerste plaats.

Novemberfeest voor iedereen
Zaterdag 21 november vanaf 20.30 uur is het weer tijd voor het enige echte 
Beemster Novemberfeest. Een gezellige feestavond met Beemster proeverijen 
en leuke muziek bij de Beemster Golfbaan. Ideaal om naar toe te gaan als 
vereniging of club en gezellig bij te kletsen met elkaar en anderen.

In de Beemster wordt een zeer breed scala 
aan producten geproduceerd. En daar is 
van allerlei heerlijks van te maken. Dat is 
deze avond allemaal te proeven. En er is ook 
muziek.  Van Poor Man’s Limo, een achtkop-
pige band met lokale muzikanten.  
Ondernemend Beemster ondersteunt een 
feestavond als deze maar al te graag. Er zijn 
vele mooie prijzen beschikbaar gesteld die zijn 
te winnen bij het Rad van Beemster Fortuin. 
Het is leuk om samen met buurt- of clubge-
noten te komen. Daarom een oproep aan alle 

(buurt)verenigingen, clubs, (politieke) par-
tijen en andere gezelschappen om zich aan 
te melden voor het Beemster Novemberfeest. 
En dit te melden onder hun geledingen. Dan 
zorgt de organisatie voor een speciale tafel 
per gezelschap èn sowieso gratis hapjes!

Voor aanmelden en meer informatie: 
beemsternovemberfeest@gmail.com.

En zie ook  de Facebookpagina: 
beemsternovemberfeest.



’t Nut Beemster viert 175-jarig bestaan

De afdeling Beemster van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen (kortweg ’t Nut) 
viert in 2016 haar 175-jarig bestaan.
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Inloopbijeenkomsten vernieuwing N244 traject A7 – N247 te Purmerend

 
De provincie organiseert op donderdag 19 november een inloopmiddag/
avond over de verdubbeling en de herinrichting van de N244 tussen 
de A7 en de N247. Half november 2015 starten de voorbereidende 
werkzaamheden langs de N244. De werkzaamheden aan de weg vinden 
plaats in fasen. Per fase wordt een deel van de N244 vernieuwd. De 
werkzaamheden duren tot eind 2017.

Bijeenkomsten
Belangstellenden kunnen informatie krijgen over fasering, planning en 
uitvoering. Deskundigen van de provincie en aannemer zijn aanwezig 
om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Bezoekers kunnen 
gewoon binnenlopen, er vindt geen presentatie plaats.

Inloopbijeenkomsten donderdag 19 november 2015
Locatie:
Projectbureau & Infocentrum N244
Polderweg 119 (voormalige Noordweg)
1446 AA Purmerend

16.00 – 18.00 uur voor bedrijven en ondernemers
19.00 – 21.00 uur voor bewoners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerking
De verdubbeling van de N244 is een samenwerkingsverband van het Rijk, 
provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Beemster, 
Purmerend, Zeevang en Edam-Volendam en hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier.
 
De verdubbeling en herinrichting van de N244 zorgen voor een 
aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen 
naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200 600 
(gratis).
Actuele informatie over de werkzaamheden zijn te vinden via www.
infoN244.nl
 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is 
een landelijke vereniging met plaatselijke afde-
lingen (departementen), opgericht in 1784, die 
zich tot doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, 
van individu en gemeenschap te bevorderen. 
De vereniging streeft naar individuele en maat-
schappelijke ontplooiing met een zo hoog 
mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij 
hield en houdt zich bezig met zaken die het 
algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ont-
wikkeling en maatschappelijke discussie. Ze 
heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de 
democratisering van Nederland.
Van begin af aan heeft de Maatschappij zich-
zelf gezien als een instelling voor volksontwik-
keling, en dat betekende - zeker 150 jaar lang 
- voor ontwikkeling van het ‘lagere volk’, de 
achtergestelden.
De Maatschappij van Konsten en Weten-
schappen, tot nut van 't Algemeen werd in 1784 
te Edam gesticht en toen er werd een nieuw 
hoofdbestuur gevestigd werd,werden de alge-
mene vergaderingen in Amsterdam gehouden. 
Het motto van 't Nut  is: ‘Kennis is de weg 
naar persoonlijke en maatschappelijke ont-
wikkeling’. ’t Nut werd, met een groot aantal 
plaatselijke afdelingen, de grondlegger van 
de Nutsspaarbank (1818, nu onderdeel van 
Fortis), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen 

en Nutsscholen (Nutsonderwijs) en Nuts-
Volksuniversiteiten. In 1795 werd de eerste 
Kweekschool voor onderwijzers van Nederland 
opgericht door 't Nut (gevolgd door kweek-
scholen in Amsterdam (1796), Groningen 
(1797) en Leiden). 
De Maatschappij is nog steeds actief. In Neder-
land zijn er ongeveer 85 Nutsdepartementen, 
zo ook departement Beemster. Opgericht in 
1841 en dus viert het Nut in 2016 haar 175-
jarig bestaan. In april wordt hierom heen een 
programma samengesteld, maar het bestuur 
zoekt naarstig nog een nieuw lid om dit te 
organiseren. Dit jaar zijn de leden naar het Ver-
kade Museum Zaandam geweest en was er 
afgelopen donderdag een lezing over de dia-
mantstad Amsterdam. 30 januari 2016 met 
de bus naar een concert van het Nederlands 
Philomonisch Orkest , 16 februari een lezing 
door Yvonne Kroon over de ambachten en op 
5 maart is er een bezoek aan de Tingieterij Hol-
land te Purmerend.

Nu weet u weer even wat het Nut is. Wij 
houden u op de hoogte van deze vereniging die 
175 jaar gaat bestaan. Lid worden? Bel Willy 
Scheurwater, tel. 0299-406824

trees
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Na het beëindigen van zijn loopbaan in de 
verkoop van tandheelkundige producten 
vond Roland zijn draai in het zogenaamde 
huishoudartikelenassortiment toen hij 
in 2003 overging tot de aankoop van een 
Novalux-winkel. Novalux was destijds een 
bestaand concept dat lang geleden door de 
firma Blokker in de markt was gezet.
Tijden veranderen en zo ook de wensen van 
de consument. In de loop der jaren is het 
aanbod van artikelen en de geboden service 
met zijn tijd meegegaan. Juist die service en 
klantvriendelijke benadering van het per-
soneel van de firma Novalux werd en wordt 
door de klanten zeer gewaardeerd.
Toen destijds de economie voor een ieder in 
een lastiger vaarwater terecht kwam, wist 
Roland zijn vaste klantenkring mede daar-
door toch aan zich te blijven binden. Dat de 
economie momenteel gelukkig weer aantrekt 
is ook voor de firma Novalux merkbaar. Met 
weer zichtbare positieve energie vult Roland 
zijn bomvolle werkweek met de in- en verkoop 
van boeken, tijdschriften, wenskaarten, tabak, 
speelgoed, fotolijsten en nog veel meer.

Naast warenhuis is Novalux ook Kiala-punt, 
welke zorgdraagt voor de verzending en ont-
vangst van pakket-post, fotoservice, stomerij 
depo en natuurlijk de aanbieder van de alom 
bekende en voor velen ontnuchterende kermis 
kiekjes.

Met de decembermaand in het vooruit-
zicht belooft het weer een hectische maar 
zeker gezellige feestperiode te worden. De 
schappen zijn gevuld met allerhande cadeau-
artikelen en zowel het inpakpapier, plakband  
als het gekleurde lint ligt al in de aanslag. Zo 
ook de verkrijgbare krasloten, de december 
adventkalender en de oudejaarsloten. 
Want… wie niet waagt, wie niet wint. 

Joke

Novalux
Rijperweg 52c, 1462 ME Middenbeemster
tel. 0299-684198. 
Openingstijden: 
maandag van 9.30 tot 18.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

binnendijkse
bedrijven

Het warenhuis van de polder

De heer Finnema, 85 jaar, opgegroeid in het 
noordelijkste puntje van Beemster. Een vitale 
en actieve Beemsterling met veel oog voor de 
medemens. Ik ontmoette hem tijdens een bij-
eenkomst van de dorpsraad in Noordbeemster. 
Ik had geluk dat ik later met hem een afspraak 
kon maken om iets meer over hem te weten 
te komen, want hij heeft een volle agenda.’Je 
doet het of je doet het niet.’ En dóen, daar 
draait het om in het leven van meneer Finnema. 
De mouwen opstropen voor de medemens. 
Eerst even terug in de tijd. In 2010 ontving de 
heer Finnema in de week dat hij 80 werd en 
55 jaar getrouwd was, een koninklijke onder-
scheiding voor het vrijwilligerswerk dat hij 
op dat moment al zo’n 50 jaar verricht. Voor 
meneer Finnema en zijn gezin een onvergete-
lijke week, te meer omdat hij dit in bijzijn van 
zijn vrouw heeft kunnen beleven.
Zijn vrijwilligerswerk is divers. Voor de EHBO-
afdeling Beemster was hij jarenlang vice-
voorzitter, voor het Agrarisch museum in 
Beemster vrijwilliger en hij verricht ook nu 
nog werkzaamheden voor de Doopsgezinde 
gemeente. ‘Ik ben niet doopsgezind, maar ik 
woon dichtbij de kerk en als je dan iets kunt 
doen, dan doe je dat als goede buur. Zo leid ik 
mensen rond in de kerk en zorg ik elke zondag 
voor lucht in het orgel. Ik pomp nog met de 
hand. In Nederland zijn wij hierin uniek.’
Maar de meeste Beemsterlingen kennen 
de heer Finnema van de tientallen jaren dat 
hij maaltijden brengt naar ouderen, gehan-
dicapten en chronisch zieken. ‘Het begon 
destijds met Tafeltje dekje. Samen met de 
toenmalige huisarts en de betrokken gemeen-
teambtenaar heb ik dat toen opgezet. Wij zijn 
begonnen met het bezorgen aan drie mensen, 
maar dat werden al snel meer.’ Ook nu nog 

brengt meneer Finnema zo’n drie dagen in de 
week meer dan 40 maaltijden rond in Beem-
ster. ‘Dit is een vrij groot aantal,’ vervolgt 
hij. ‘Opvallend is dat in buurgemeente Graft-
De Rijp dit aantal vele malen minder is. Veel 
mensen koken daar voor buren die dat zelf 
niet kunnen. Het is mooi als dat kan.’
Al geruime tijd is de heer Finnema betrokken 
bij de uitleen van rolstoelen, rollators en 
scootmobiels in Beemster. Inwoners van de 
regio Zaanstreek-Waterland kunnen gebruik-
maken van deze uitleen als ze bijvoorbeeld op 
bezoek komen in Beemster. ‘Mensen melden 
zich hiervoor aan en ik zorg er samen met nog 
iemand voor dat dit in orde komt. Even banden 
oppompen en zorgen dat het klaarstaat.’ 
Hij vertelt verder. ‘Afgelopen zondag had ik 
vanuit WonenPlus samen met de protestantse 
gemeente Purmerend een bijeenkomst. Opval-
lend dat juist op zondag veel mensen eenzaam 
zijn. Veel familie en kinderen komen doorde-
weeks op bezoek en hebben op zondag hun 
eigen activiteiten. En juist dan slaat bij veel 
ouderen de eenzaamheid toe.’
Ik geef aan dat het mooi is dat hij zoveel voor 
anderen doet en krijg een mooie reactie:  
‘Ach, ik doe van alles wat, van niks te veel, 
mijn wekker loopt niet meer om zes uur af. 
Maar ik help graag, pleeg een belletje naar 
iemand om te vragen hoe het gaat en haal 
elke week minder mobiele mensen op om 
naar de koersbal te gaan. Mijn auto staat toch 
voor de deur, dus dat doe je dan gewoon.’ En 
dát is nu wat de heer Finnema typeert. 
Het was een mooie kennismaking met een 
bevlogen Beemsterling.

Joyce van Beek

Burgemeester van Beemster

@aJmvanBeek

In gesprek met…
Engbert (Bert) Finnema 
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.

Roland Bock 
runt de winkel sinds 2003. 

Tegen inlevering van deze bon
20% korting

op echte Bernadino
Spaanse sloffen”

Tegen inlevering van deze bon
20% korting op Bijoux”

Rijperweg 52c  1462 ME Middenbeemster  0299 684 198

&

&

Bent u toe aan een nieuwe stofzuiger, afwasborstel, gourmetstel, trendy bijoux 
of heerlijk warme Spaanse pantoffels? Bij Novalux te Middenbeemster bent 
u aan het juiste adres. Roland Bock runt als zelfstandig ondernemer het als in 
gemeente Beemster bekend staande ‘warenhuis van de polder’.

Dhr. Pé Koomen uit Middenmeer stuitte tijdens een fietstochtje door de Beemster op het 
ploegen met een 5 schaar op rupsbanden met een enorm contragewicht waarbij ook het hele 
motorblok voor de rupsbanden hangt. De genomen foto van deze bijzondere combinatie wilde 
hij graag met de lezers van Binnendijks delen.

Goed materiaal maakt zwaar werk licht
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Rijser Grafische Communicatie is een van 
oudsher Purmerends familiebedrijf. Simon Rijser 
is de oprichter. In 1939, vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog, opende hij een drukkerij in de 
Purmerendse binnenstad. Zoon Dick nam het 
bedrijf in 1975 over en sinds 2005 staan zoon 
Mar tijn en dochter Annet aan het roer. 
De drukkerij is verhuisd naar de Baanstee en 
is daarmee in Purmerend gebleven. Toch is 
er sprake van een binding met de Beemster. 
Zakelijk, want diverse Beemster bedrijven 
vertrouwen hun drukwerk al jaren aan Rijser 
toe, maar ook privé. 
‘Purmerend is onze basis, ’ zegt Annet. ‘Daar 
zijn we allemaal geboren en getogen. Maar we 
zijn ook allemaal, vanuit hetzelfde huis, naar de 
Beemster verhuisd. Ik heb er al eerder gewoond 
en sinds vorige week woon ik er weer. De Beem-
ster dragen we een warm hart toe. Als bedrijf 
willen we dit Werelderfgoed ook graag steunen. 
Dat doen we bijvoorbeeld als sponsor van ZOB.’

Rijser is altijd met de tijd meegegaan. Simon 
was ooit boekdrukker, Dick offsetdrukker en 
Martijn en Annet hebben de digitalisering 
ingevoerd. Elke tijd vraagt om andere tech-
nieken en een eigen benadering. Wat dat 
betreft is er veel veranderd. Onveranderlijk is 
echter de passie waarmee wordt gewerkt. 
Annet: ‘je moet je werk met passie doen. Dat is 
ons motto. Positiviteit uitstralen en meedenken 
met de klant. Dat laatste is onze toegevoegde 
waarde. Standaard leveren we kwaliteit, maar 
dat vinden we vanzelfsprekend.’

Met dezelfde passie drukt Rijser nu Binnen-
dijks. Een blad dat Annet al kende. ‘De eerste 
keer dat ik in Beemster woonde, las ik het al 
graag. Het is een mooi blad om te lezen en een 
mooi blad om te drukken. Ik ben trots dat ik de 
Binnendijks mag maken.’

marcel

‘Ik ben trots dat ik de Binnendijks mag maken’
Na een jarenlange samenwerking met drukkerij Hoogcarspel is Stichting 
Binnendijks overgestapt op Rijser Grafische Communicatie in Purmerend. Dit is het 
eerste nummer dat daar is gedrukt. Een nadere kennismaking is op zijn plaats.

Martijn en Annet 
vertegenwoordigen de derde 
generatie van het familiebedrijf.

Doe Mee! breedbandbeemster.net

Breedband Beemster

 

 

 

 
Zoals u in de media heeft gelezen, zijn er bij het burgerinitiatief  Breedband 
Alkmaar Buiten (in De Rijp) te weinig inschrijvingen gerealiseerd in de 
kerngebieden. Daar wordt nu een knip gezet en worden de dorpskernen 
niet voorzien van glasvezel; Breedband Alkmaar Buiten gaat nu alleen het 
buitengebied op glasvezel aansluiten. Dat is eeuwig zonde want deze 
unieke kans komt NOOIT meer.

Laat ons dit in Beemster niet gebeuren !!!
Wij willen ook de dorpskernen deze mooie EENMALIGE kans op glasvezel 
aanbieden.

Breedband Beemster biedt u:
- marktconforme prijs
- burgerinitiatief dus u heeft zélf invloed op de prijs in de  toekomst 
- betere TV kwaliteit
- superieure snelheid
- toekomstvast - voldoet nu al aan de verwachte wensen in 2020
- eigen netwerk dus na afbetaling eigendom van de leden (dat bent u zelf)
- eigen TV kanalen voor lokale kerkdienst, evenementen in het dorp, hotspots

LET OP:
- u loopt geen enkel �nancieel risico als lid want de coöperatie is 
  UA = uitgesloten aansprakelijkheid
 
Heeft u nog vragen aan ons, kijk op de website www.breedbandbeemster.net 
onder het kopje veelgestelde vragen. Daar zijn alle vragen van de informatie 
avonden beantwoord.

Geen knip in de Beemster

LUISTEREN. MEEDENKEN. REALISEREN.

Met liefde 
voor papier.

STUDIO PRINT DRUK

Dat je op internet drukwerk kunt 

bestellen weten we allemaal. Maar  

goed drukwerk heeft aandacht nodig.  

En die aandacht maakt ons vak ook  

zo leuk. Samen met de klant zoeken  

naar de juiste vorm. Want het juiste 

papier, de kleur, bindwijze en af- 

werking bepalen uiteindelijk hoe u  

zich presenteert. Kijk dat heet nou 

vakmanschap. Nieuwsgierig?  

Ga naar www.rijser.nl

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

Verkooppunt van 
BEEMSTER BUGEL 

fruitig biertje! 

binnendijks
gemist?

Alle oude Binnendijks
zijn ook terug te lezen op

www.binnendijks.nu
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Sinterklaas is rijk en blij met 
hulp uit Zuidoostbeemster
De voorbereidingen voor een geweldig mooi Sinterklaasfeest in 
Zuidoostbeemster zijn alweer in volle gang. Tijdens een leuk gesprek met  
Sandy Blaauboer en Carolien van ‘t Hek wordt het mij allemaal duidelijk.

Wat een geweldige organisatie gaat eraan 
vooraf! Er is een prachtig draaiboek opge-
steld, dat al direct na de zomervakantie uit de 
kast gehaald wordt en in augustus/september 
plannen zij de eerste vergadering.  
Daarna krijgt iedereen een taak en worden 
meer dan 50 vrijwilligers benaderd en 
gevraagd of zij dit jaar weer mee willen doen. 
De datum wordt geprikt en vastgelegd en Sint 
en zijn 33 Zwarte Pieten, de brandweer, de 
vergunningverleners, de fanfare, trein, koets, 
pakjesauto, verkeersregelaars, pakjesverza-
melaars, kostuumverzorging, schmincksters, 
tekstschrijvers, muzikanten, zaalversierders, 
routeplanners en de burgemeester worden 
geïnformeerd en gevraagd of zij de datum 
willen vastleggen in hun agenda. 
Het feest gaat dit jaar gebeuren op zaterdag 28 
november en iedereen uit de Zuidoostbeem-

ster is van harte welkom. In de voorafgaande 
weken,  van 14 tot 28 november, is er een col-
lecte om de Sint een beetje te helpen met de 
kosten van zijn jaarlijkse verjaardagsfeestje.
Op vrijdagavond 27 november worden de 
cadeautjes ingenomen vanaf 19.00 uur. Graag 
voorzien van duidelijke naam en afleveradres 
inleveren in het clubgebouw van De Spelemei. 
Op zaterdag 28 november is er van 10.00 tot 
11.30 uur een gezellige spelletjesochtend  in de 
gymzaal van het MFC.
Voor de  feestelijke receptie brengt Sinter-
klaas dit jaar ook zijn zus mee en zijn slaapzak 
en zijn tandenborstel. Het bezoek is gepland 
van 14.00 tot 15.00 uur in de gymzaal in het 
Buurthuis. Het thema is vluchten en alle kin-
deren, ouders, opa’s en oma’s, buren en 
ooms en tantes zijn welkom. De kinderen 
gaan zingen en dansen en handjes geven en 
vrienden maken. Het gaat weer een gezellige 
boel worden, houdt het persbericht van de 
Krantenpiet maar in de gaten.

Daarna start de optocht om 15.30 uur en 
worden alle cadeautjes door Sint Nicolaas 
en pieten  bij de opgegeven adressen in Zuid-
oostbeemster afgeleverd en kan het heerlijk 
avondje thuis beginnen. 

evalienHet belooft weer een mooi kinderfeest te worden.

De rode loper gaat
weer uit voor Sinterklaas 
Sinterklaas trekt op 5 december met zijn gevolg door Middenbeemster. Een 
traditie die in 1957 is ontstaan en waarvan kinderen en volwassenen nog steeds 
genieten. De vele Zwarte Pietjes die snoep bij de open deuren naar binnen 
strooien.  De verwachtingsvolle gezichten als zwarte piet een huis aandoet blijft 
altijd de moeite waard.

Het Sint en Piet-gilde heeft het sinterklaasfeest 
op de lijst van immaterieel erfgoed gekregen.  
Door curcussen/trainingen van het gilde gaat 
men mee in een keurmerk om de waardes van 
het Sinterklaasfeest Middenbeemster in stand 
te houden. Vanaf 29 augustus start het Sint 
Nicolaascomité met de voorbereidingen waarbij 
onder meer  de Blauwe Morgenster (de ouder-
vereniging),  brandweer en dit jaar de fanfare 
aansluiten totdat het feest begint. De rode 
loper gaat uit bij het Heerenhuis en de vlaggen 

hangen feestelijk in het dorp. Dit jaar gaan de 
kinderen gezamenlijk knutselen. De splitpennen 
zijn hiervoor in de zakjes gedaan en dan is het 
resultaat te bewonderen tot 4 december bij In’s 
& Out’s. In Middenbeemster kunnen de pieten 
voor cadeautjes nog bij Novalux terecht. Mooi 
om een ieder uit zijn huis te zien komen want je 
bent nooit te oud voor het vertrouwde sinter-
klaas en zwarte piet-gevoel.

 Daniella

Wethouder Butter
opent snellaadstation

Gemeente Beemster is een groot voorstander van duurzaamheid. Daarom was 
wethouder Dick Butter  zeer vereerd dat hij een snellaadstation voor elektrische 
auto’s mocht openen.

Op dinsdag 3 november om 13.30 uur ver-
klaarde hij het vierde snellaadstation aan de A7 
van Fastned bij tankstation Middelsloot - tussen 
Purmerend en Hoorn – officieel voor geopend. 
‘Dankzij een snellaadstation zijn elektrische 
auto’s binnen 20 minuten weer helemaal opge-
laden,’ zegt de enthousiaste wethouder Dick 
Butter. ‘Dat is natuurlijk supersnel.’
Fastned bouwt aan een Europees dekkend 
netwerk van snellaadstations voor alle elek-
trische auto’s. Het Nederlandse netwerk telt 

nu al 40 snellaadstations en eind dit jaar staat 
de teller op 50. Station Middelsloot is het 
vierde in Noord-Holland. Alle Fastned-sta-
tions leveren duurzame energie van zon en 
wind. Zo bestaat het dak uit zonnepanelen, 
waarmee het snellaadstation energie opwekt 
voor twee à drie laadbeurten per dag. De 
overige benodigde stroom is afkomstig van 
Windpark Sternweg bij Zeewolde. 
Op www.fastned.nl staat meer informatie 
over de snellaadstations. 

Wethouder Butter is zelf heel enthousiast over het station.

Op zaterdagavond is het ideaal om een ver-
jaardagsfeest of jubileum te vieren. De hore-
cagelegenheid is variabel in te richten en 
heeft een capaciteit van 20 tot 200 personen.
De zondagmiddag is bij uitstek geschikt voor 
familiefeesten en reünies. Vaak wordt de 
sportaccommodatie  met of zonder instruc-
teurs ingeschakeld om de middag van gezel-
lige spelletjes te voorzien. Zo is het mogelijk 
om een groot speelluchtkussen te plaatsen en 
daarbij te tafeltennissen, badmintonnen, ten-
nissen of voetballen.
Tevens is het mogelijk om een groot georga-
niseerd familiespel te doen waaraan iedereen 
kan meedoen. Het hilarische spel megaboules 

en het bekende Beemster spel steenwerpen 
komen vaak voor op het lijstje van de aanvra-
gers. Een leuk feestje bouwen is een vak en 
daarom geven ervaren deskundigen advies 
tijdens een lekker kopje koffie.
Het dak eraf of een intiem feest, Sportcen-
trum de Kloek heeft een party voor iedereen. 
Laagdrempelig of super de luxe. In ieder geval 
zal de sfeer ontspannen zijn en naar wens 
worden ingevuld.

Interesse? Neem contact op met Elly van Dalen 
(06-15838519) of stuur een email naar info@
sportcentrumdekloek.nl. Tot ziens in de kloek 
en alvast een fijn feest toegewenst. 

Iets te vieren? Doe dat in de Kloek
Sportcentrum de Kloek is niet alleen op sportgebied gespecialiseerd maar ook 
in het organiseren van feesten en partijen. Ieder feest is uniek, en de Kloek helpt 
graag mee om er iets onvergetelijks van te maken.

‘Yentl’ draait in Schuilkerk
In de Schuilkerk draait op dinsdag 17 november ‘Yentl’ met Barbra Streisand.
Yentl is een joodse jonge vrouw. Wanneer haar vader overlijdt besluit ze naar 
Yeshiva te gaan, de school waar joodse priesters worden opgeleid. 

Het enige probleem is dat de school alleen 
maar jongens aanneemt. Het enige wat ze kan 
doen is om zich te vermommen als een jongen. 
Op zichzelf gaat dat allemaal goed, totdat ze 

verliefd wordt op haar studiegenoot.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur en 
de film begint om 19.45 uur. Entree € 6,50. 



Wilt u in de toekomst een 
sociale huurwoning of 
heeft u die nu? 
Schrijf u in voor 31 december
zodat uw woonduur niet verloren gaat!

www.woningnetregioamsterdam.nl
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
26 oktober 2015 Volgerweg 85a  Het plaatsen van een erker aan 

de voorgevel van de woning

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

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
4 november 2015 Middenweg 141-143  Uitbreiding en verbouw 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 een termijn van 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. 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.

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.)

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
22 oktober 2015  Kappen van 30 bomen
  Bijenlust t.o. nr. 8 1 kastanje
  Bouwlust 12 1 plataan
  Rijn Middelburgstraat 1 gemeentetuin 2 knotwilgen
  Jacobus Bouwmanlaan 10, 14, 15 en 28 4 berken
  Middenweg 124 landje van Caruso 1 kastanje
  Pieter Boomstraat 2 t/m 12 gazon 6 meelbessen
  Tobias de Coenestraat naast Fabritiusstraat 6 3 Japanse kersen
  Volgerweg tussen 83a en 94 9 essen
  Rijperweg 47 en 51 2 meelbessen
  Westerhem 115 1 kastanje
26 oktober 2015 Burgemeester de Geusstraat 12 Oprichten overkapping
27 oktober 2015 Verzetplein 1a Kappen van een boom
28 oktober 2015 Zuiderweg 60a Uitbreiden van de woning aan de achterzijde
29 oktober 2015 langs de Nekkerweg Aanleg extra parkeervoorzieningen Fort Resort Beemster

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

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

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
2 oktober 2015 Gehele Beemster Collectevergunning, huis-aan-huis textielinzameling. 
13 oktober 2015 Nabij Jisperweg 52 (Westbeemster) Plaatsen voorwerpen op of aan de weg, textiel inzamelingscontainer
15 oktober 2015 Hoek N. Cromhoutlaan / Westerhem  Plaatsen voorwerpen op of aan de weg, textiel inzamelingscontainer
  en Rustenhoven/Hogerlust (Middenbeemster) 
4 november 2015 MFC Zuidoostbeemster Evenementvergunning Sinterklaas viering Zuidoostbeemster 
4 november 2015 Kern Zuidoostbeemster Collectevergunning tbv Sint viering Zuidoostbeemster

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

VERLEENDE VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
16 oktober 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg,   

driehoeksborden, campagne P3 10-jarig bestaan 
27 oktober 2015 Bamestraweg  Vergunning plaatsen voorwerpen op de weg, hoogwerker, op 6 november 2015

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. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

 Uw naam en adres.
 De datum van de brief.
 Uw handtekening.
 Een omschrijving van het besluiten waartegen u bezwaar maakt.
 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

MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT 
AANBESTEDING WMO-HULPMIDDELEN 

RESP. VERORDENING TOT 1E  WIJZIGING 
VAN VERORDENING RECHTSPOSITIE 

WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIE-
LEDEN BEEMSTER 2014

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat, met ingang van 2 november 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
respectievelijk artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder op het gemeente-
huis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente Purmerend 
(Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:

  Het besluit van het college van 31 augustus 2015, inhoudende vaststelling 
van het Mandaat- en volmachtbesluit aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. 
(Gemeenteblad 101667)

  Het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2015, inhoudende vast-
stelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden Beemster 2014.   
(Gemeenteblad 101668)

Deze besluiten zijn in werking getreden op 31 oktober 2015. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemde besluiten. 
De Gemeentebladen zijn ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

OFFICIEEL
WIJZIGING AANHANGSEL 

LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

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

  Het Heerenhuis (Rijperweg 83). De melding is gewijzigd bij besluit van 15 
oktober en de volgende dag verzonden.

  Van der Valk Hotel Purmerend B.V. (Purmerenderweg 232). De melding is 
gewijzigd bij besluit van 30 oktober en verzonden op 2 november 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 verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

BEKENDMAKING GECOÖRDINEERDE 
BESLUITEN BESTEMMINGSPLAN EN 

OMGEVINGSVERGUNNING ZUIDERWEG 55
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), bekend dat voor de realisatie van een woning met toepassing 
van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende 
besluiten zijn genomen: 
1.  de gemeenteraad van Beemster heeft op 20 oktober 2015 het bestemmings-

plan ‘Zuiderweg 55’ ongewijzigd vastgesteld    
(planidentificatie NL.IMRO.0370.2015BPZuiderweg55-va01);

2.  burgemeester en wethouders hebben op 10 november 2015 de omgevings-
vergunning met de activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een woning. 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken tezamen het realiseren 
van een woning ter vervanging van een woning op een andere locatie op het 
perceel Zuiderweg 55 in Zuidoostbeemster mogelijk. 

Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de 
coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten 
inclusief bijlagen doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Het vast-
gestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met 
ingang van 16 november tot en met 28 december 2015 van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op 
het gemeentehuis van Beemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in 
te zien op www.beemster.net. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de 
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de 
mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 16 november tot en met 28 
december 2015. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen 
heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
en/of de ontwerpomgevingsvergunning bij het college naar voren te brengen. 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor 
kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige 
voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de be-
roepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

VERRUIMING DIENSTVERLENING
WIJKAGENT VOOR INWONERS BEEMSTER
Wilt u iets bespreken met de wijkagent? Via 0900 - 8844 (het landelijke tele-
foonnummer van de politie) kunt u een afspraak maken. De wijkagent plant een 
afspraak en komt dan bij u thuis.

U was misschien bekend met het wekelijkse spreekuur van de wijkagent op de 
maandagochtend in het gemeentehuis, maar de politie merkt dat bewoners 
hier nagenoeg geen gebruik (meer) van maken. Beemsterlingen zoeken buiten 
het spreekuur om steeds meer contact met de politie via telefoon of internet. 
Daarom komt het traditionele spreekuur van de wijkagent op maandagochtend 
in het gemeentehuis te vervallen. ‘Een praatje in de wijk kan natuurlijk altijd,’ 
bevestigt wijkagent José Koningstein. ‘Voor een gesprek dat meer privé is, kan 
nu een afspraak gemaakt worden op een passende locatie.’ Bijkomend voor-
deel is dat de wijkagent nu meer in de wijk kan zijn.

AANMELDING BREEDBAND BEEMSTER 
TOT 1 DECEMBER

Betrouwbaar en snel toegang tot internet is tegenwoordig van sterk economisch 
belang. De afgelopen jaren zijn vanuit de gemeente intensieve pogingen gedaan 
om commerciële marktpartijen te bewegen onze gehele gemeente van glasvezel 
te voorzien. Vaak was wel belangstelling voor de woonkernen, maar werd het 
buitengebied uitgezonderd. Dat is een belangrijke reden waarom aansluiting tot 
op heden niet gelukt is.
 
De gemeente is erg blij dat in onze gemeente een groep burgers zich heeft 
verenigd om hier zelf initiatief in te nemen. Ook de provincie Noord-Holland 
juicht dit initiatief toe. Een burgerinitiatief met als doel om de hele gemeente 
Beemster van snel en betrouwbaar (glasvezel) internet te gaan voorzien.
 
U kunt zich nog tot 1 december 2015 aanmelden bij Breedband Beemster. Het 
initiatief gaat alleen door als minimaal 50% van de Beemsterlingen een contract 
afsluit via BreedBand Beemster. Dat percentage moet zijn aangemeld voor 
1 december 2015! Voor meer informatie: www.breedbandbeemster.net.

WERKZAAMHEDEN 
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Op 1 september 2015 is voor inwoners van Beemster en belanghebbenden een 
inloopavond georganiseerd over de geplande werkzaamheden aan de begraaf-
plaats in Middenbeemster. Tijdens deze avond en in ingezonden berichten hebben 
bewoners en belanghebbenden reacties gegeven op de plannen van de gemeente. 
Alle reacties zijn beoordeeld en suggesties zijn zoveel mogelijk meegenomen. 
Dit heeft geleid tot wijzigingen in het eerder gepresenteerde plan. In onderstaand 
overzicht zijn de conclusies weergegeven.

Parkeerterrein: Er worden geen wijzigingen aangebracht in de toegankelijkheid 
van de begraafplaats. Het parkeerterrein kan tijdens evenementen door anderen 
dan de bezoekers van de begraafplaats worden gebruikt. 
Overdekte ruimte en toilet voor bezoekers van een begrafenis: De 
plaatsing van een gebouwtje met toiletvoorziening stuit op te veel praktische 
bezwaren en te hoge kosten voor plaatsing, onderhoud en schoonmaak.
Bankjes: Er wordt een aantal bankjes geplaatst in de groenstroken langs het 
hoofdpad. 
Keerlus: Er komt een keerlus aan de bovenzijde van de trap voor auto’s die 
rolstoelers afleveren. 
Bomen: De tekening voor de te kappen bomen blijft gehandhaafd. Waar open 
plekken ontstaan, worden bomen en/of struiken aangeplant.  
Beplanting: De soorten beplanting worden in overleg bepaald met de vrijwilligers 
die hebben aangeboden om de begraafplaats te onderhouden. 
Vrijwilligers: Er zal overleg plaatsvinden met degenen die zich aangemeld hebben 
als vrijwilliger om te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan het kleine 
onderhoud en wat daarvoor nodig is.
Afwatering: Er worden bij de aanleg maatregelen genomen om te zorgen voor 
een goede afwatering van het terrein.
Rijdende baar: Door het incidentele gebruik van een baar komt er geen nieuwe 
baar. Dit wordt  aan de begrafenisonderneming overgelaten.
Strooiveld: Naar aanleiding van diverse verzoeken wordt de bestaande situatie 
gehandhaafd.
Informatiebord: Er komt een nieuw informatiebord. Hierop komt de volgende 
informatie: 

 plattegrond met globale plaatsaanduiding
 algemene huisregels
 aankondigingen

De planning is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2016 worden 
uitgevoerd.
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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.
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OFFICIEEL
WIJZIGING AANHANGSEL 

LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

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

  Het Heerenhuis (Rijperweg 83). De melding is gewijzigd bij besluit van 15 
oktober en de volgende dag verzonden.

  Van der Valk Hotel Purmerend B.V. (Purmerenderweg 232). De melding is 
gewijzigd bij besluit van 30 oktober en verzonden op 2 november 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 verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

BEKENDMAKING GECOÖRDINEERDE 
BESLUITEN BESTEMMINGSPLAN EN 

OMGEVINGSVERGUNNING ZUIDERWEG 55
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), bekend dat voor de realisatie van een woning met toepassing 
van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende 
besluiten zijn genomen: 
1.  de gemeenteraad van Beemster heeft op 20 oktober 2015 het bestemmings-

plan ‘Zuiderweg 55’ ongewijzigd vastgesteld    
(planidentificatie NL.IMRO.0370.2015BPZuiderweg55-va01);

2.  burgemeester en wethouders hebben op 10 november 2015 de omgevings-
vergunning met de activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een woning. 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken tezamen het realiseren 
van een woning ter vervanging van een woning op een andere locatie op het 
perceel Zuiderweg 55 in Zuidoostbeemster mogelijk. 

Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de 
coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten 
inclusief bijlagen doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Het vast-
gestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met 
ingang van 16 november tot en met 28 december 2015 van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op 
het gemeentehuis van Beemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in 
te zien op www.beemster.net. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de 
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de 
mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 16 november tot en met 28 
december 2015. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen 
heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 
en/of de ontwerpomgevingsvergunning bij het college naar voren te brengen. 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor 
kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige 
voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de be-
roepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

VERRUIMING DIENSTVERLENING
WIJKAGENT VOOR INWONERS BEEMSTER
Wilt u iets bespreken met de wijkagent? Via 0900 - 8844 (het landelijke tele-
foonnummer van de politie) kunt u een afspraak maken. De wijkagent plant een 
afspraak en komt dan bij u thuis.

U was misschien bekend met het wekelijkse spreekuur van de wijkagent op de 
maandagochtend in het gemeentehuis, maar de politie merkt dat bewoners 
hier nagenoeg geen gebruik (meer) van maken. Beemsterlingen zoeken buiten 
het spreekuur om steeds meer contact met de politie via telefoon of internet. 
Daarom komt het traditionele spreekuur van de wijkagent op maandagochtend 
in het gemeentehuis te vervallen. ‘Een praatje in de wijk kan natuurlijk altijd,’ 
bevestigt wijkagent José Koningstein. ‘Voor een gesprek dat meer privé is, kan 
nu een afspraak gemaakt worden op een passende locatie.’ Bijkomend voor-
deel is dat de wijkagent nu meer in de wijk kan zijn.

AANMELDING BREEDBAND BEEMSTER 
TOT 1 DECEMBER

Betrouwbaar en snel toegang tot internet is tegenwoordig van sterk economisch 
belang. De afgelopen jaren zijn vanuit de gemeente intensieve pogingen gedaan 
om commerciële marktpartijen te bewegen onze gehele gemeente van glasvezel 
te voorzien. Vaak was wel belangstelling voor de woonkernen, maar werd het 
buitengebied uitgezonderd. Dat is een belangrijke reden waarom aansluiting tot 
op heden niet gelukt is.
 
De gemeente is erg blij dat in onze gemeente een groep burgers zich heeft 
verenigd om hier zelf initiatief in te nemen. Ook de provincie Noord-Holland 
juicht dit initiatief toe. Een burgerinitiatief met als doel om de hele gemeente 
Beemster van snel en betrouwbaar (glasvezel) internet te gaan voorzien.
 
U kunt zich nog tot 1 december 2015 aanmelden bij Breedband Beemster. Het 
initiatief gaat alleen door als minimaal 50% van de Beemsterlingen een contract 
afsluit via BreedBand Beemster. Dat percentage moet zijn aangemeld voor 
1 december 2015! Voor meer informatie: www.breedbandbeemster.net.

WERKZAAMHEDEN 
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Op 1 september 2015 is voor inwoners van Beemster en belanghebbenden een 
inloopavond georganiseerd over de geplande werkzaamheden aan de begraaf-
plaats in Middenbeemster. Tijdens deze avond en in ingezonden berichten hebben 
bewoners en belanghebbenden reacties gegeven op de plannen van de gemeente. 
Alle reacties zijn beoordeeld en suggesties zijn zoveel mogelijk meegenomen. 
Dit heeft geleid tot wijzigingen in het eerder gepresenteerde plan. In onderstaand 
overzicht zijn de conclusies weergegeven.

Parkeerterrein: Er worden geen wijzigingen aangebracht in de toegankelijkheid 
van de begraafplaats. Het parkeerterrein kan tijdens evenementen door anderen 
dan de bezoekers van de begraafplaats worden gebruikt. 
Overdekte ruimte en toilet voor bezoekers van een begrafenis: De 
plaatsing van een gebouwtje met toiletvoorziening stuit op te veel praktische 
bezwaren en te hoge kosten voor plaatsing, onderhoud en schoonmaak.
Bankjes: Er wordt een aantal bankjes geplaatst in de groenstroken langs het 
hoofdpad. 
Keerlus: Er komt een keerlus aan de bovenzijde van de trap voor auto’s die 
rolstoelers afleveren. 
Bomen: De tekening voor de te kappen bomen blijft gehandhaafd. Waar open 
plekken ontstaan, worden bomen en/of struiken aangeplant.  
Beplanting: De soorten beplanting worden in overleg bepaald met de vrijwilligers 
die hebben aangeboden om de begraafplaats te onderhouden. 
Vrijwilligers: Er zal overleg plaatsvinden met degenen die zich aangemeld hebben 
als vrijwilliger om te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan het kleine 
onderhoud en wat daarvoor nodig is.
Afwatering: Er worden bij de aanleg maatregelen genomen om te zorgen voor 
een goede afwatering van het terrein.
Rijdende baar: Door het incidentele gebruik van een baar komt er geen nieuwe 
baar. Dit wordt  aan de begrafenisonderneming overgelaten.
Strooiveld: Naar aanleiding van diverse verzoeken wordt de bestaande situatie 
gehandhaafd.
Informatiebord: Er komt een nieuw informatiebord. Hierop komt de volgende 
informatie: 

 plattegrond met globale plaatsaanduiding
 algemene huisregels
 aankondigingen

De planning is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2016 worden 
uitgevoerd.
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Kür op muziek groot succes
De organisatie van de kür op muziek van Soc. RV de Vennen kan terugblikken 
op een zeer geslaagd evenement. Een kür op muziek is een wedstrijd in de 
hogere klassen van de dressuur binnen de paardensport. Zowel de deelnemers, 
bezoekers, juryleden als sponsoren waren enthousiast. 

Het werven van sponsoren verliep zodanig 
voorspoedig dat naast de uitgeschreven geld-
prijzen elke deelnemer een prijs kon worden 
gegeven. Een van de sponsorwervers Eline 
Broeren vond tuincentrum Groenrijk uit Zuid-
oostbeemster bereid om planten beschikbaar 
te stellen waardoor de bak een extra luxe uit-
straling had. Soc. RV de Vennen vindt ook een 
bedankje voor LR & PC de Beemster Ruiters 
op zijn plaats daar zij haar accommodatie ter 
beschikking stelden.  
Er had zich een gêmeleerd gezelschap inge-
schreven en elke klasse had meerdere deelne-
mers. In de jury namen Anouk Hansen, Linda 
van Beek, Mariette Sanders-Gansewinkel 
en Herman Smit plaats. De jury beoordeling 

omvat niet alleen de correctheid van de uit-
gevoerde onderdelen en figuren, maar ook de 
artisticiteit en de keuze van muziek. 

Winnaars
Klasse Z1: 
Evalien Vreeswijk met Wicca – 62,75% - 
sponsor MT-Stables Kootwijkertoren
Klasse Z2: 
Mercedes Verweij met Wiolita – 70,62 % - 
sponsor Theo Holstein
ZZ.Licht: 
Roxanne Siebeling met Golfever 63,12% - 
sponsor Jacarta bv
Subtop ZZ Zwaar: 
Pascale de Miranda met Bugatti 72,87% - 
sponsor Miralooks paardenhaar sierraden
Lichte Tour: 
Lotje Schoots met Cocksdorp Texel 70,50% - 
sponsor Martha Hoeve Texel
Zware Tour: 
Nathalie van Herwijnen met Vabiola NVH 
67,18% - sponsor Theo Holstein

mvgr. Joke

Pascale de Miranda 
met  Bugatti - ZZ zwaar 
en overall winnares

Herfstconcert 
met Beemster Bügel

Sinds enkele jaren organiseert Beemsters Fanfare onder leiding van dirigent Wim 
Klaver in Sporthal De Kuijk in Middenbeemster een Herfstconcert dat los staat 
van het traditionele Donateurs/Winterconcert. 

Bij zo’n Herfstconcert is het de gewoonte een 
gastorkest uit te nodigen en dat was dit keer 
Lamoraal van Egmont onder leiding van diri-
gent Michael de Graaf. Voor de pauze speelde 
gastheer Beemsters Fanfare en na de beide 
orkesten speelden een muziekstuk dat geju-
reerd zou worden door de heer V/d Kieft. 
‘Ladyspeaker’ was dit keer niet Sjoukje 
Albertsma, maar Nicole Hagemans die zeer 
professioneel toelichting gaf over de inhoud 
van de te spelen werken en met deze infor-
matie het publiek hielp zich in te leven in de 
uit te voeren muziek. Fanfare zette in met het 
romantische stuk ‘Romeo en Juliet’ van Nino 
Rota, waarbij het publiek een beetje kon weg-
dromen. Maar de rust die dit werk had opge-
roepen werd ruw verstoord door de enorme 
klap die de volgende compositie, ‘A northern 
celebration’, van Leon Vliex aankondigde. Na 
de uitvoering van dit majestueuze werk kon 
weer even worden teruggevallen in melan-
cholie bij de uitvoering van ‘Autumn Soliloquy’, 
waarbij Ananka Roet op haar sopraansax als 
solist optrad. Heel fraai werd het te jureren 
muziekstuk ‘Tintin, Kuifje in de Zonnetempel’ 
uitgevoerd. Het bevatte veel tempo- en sfeer-
wisselingen waarbij het orkest heel snel van 
het ene naar het andere motief moest over-
schakelen en dat ging perfect. Heel mooi.  
Voor de pauze kon beginnen trad voor-
zitter Martin Stroet nog even naar voren 

om te vertellen over de actie die de fanfare 
is begonnen om het orkest weer eens in 
nieuwe kledij te steken. ‘Die rode jasjes zijn 
al zo vaak gedragen en passen niet meer in 
deze tijd,’ aldus Stroet. Bij het zoeken van 
een sponsor hebben ze onder meer Sjaak van 
der Lee van Bierbrouwerij de Lepelaer bereid 
gevonden speciaal voor Beemster Fanfare 
een heerlijk licht en fruitig  Beemster Bügel 
bier te brouwen. De opbrengst van de ver-
koop draagt een steentje bij aan de aanschaf 
van de nieuwe outfit. 
Stroet nodigde burgemeester Van Beek uit 
om even naar voren te komen. Hij wilde haar 
namelijk voorstellen als de nieuwe bescherm-
vrouwe van Beemsters Fanfare. Stroet bood 
haar een pakket met flesjes Beemster Bügel 
bier aan. Het bier is onder meer verkrijgbaar 
bij Beemster Productenwinkel  Jos van der Lee 
Middenweg 191. Middenbeemster. In de pauze 
had van der Lee al een kleine proeverij georga-
niseerd en er waren genoeg pakketjes bier aan-
wezig om meteen mee naar huis te nemen. 

Na de pauze speelde het grote orkest uit 
Egmond wat luchtiger muziek, die ook al 
eerder bij een andere gelegenheid was uitge-
voerd. Voor het muziekstuk 'Borsato Medley' 
gold dat ook dit een gejureerd zou worden. 

erny

Doorzetters
Na afloop van mijn bezoek aan het Dynamic Tennis in de Kloek loop ik Joop 
Köhne, Jan Jonges , John Vanwersch (de drie J’s) en Arie Mulder tegen het lijf. Hun 
wekelijkse tennisuurtje in de voetbalhal zit er op. Ze zijn op weg naar de kantine 
in de Kloek om onder het genot van een versnapering de week door te nemen.

Joop doet dat al zo’n kleine dertig jaar. ‘Ik was 
wegens een blessure genoodzaakt te stoppen 
met voetbal. Samen met een aantal andere 
lotgenoten (Jan Bouwens, Piet Hopman, Peter 
Helder en Mart Jonges) zijn we toen gaan ten-
nissen. Om onze energie toch kwijt te kunnen.  
In de loop der jaren zijn daar andere jongens 
die ik al sinds mijn tiende via de sport ken bij 
gekomen: Arie Mulder, John Vanwersch, Jan 
Jonges en Alex Rafaël.  Dit vijftal tennist al 
ruim tien jaar in deze samenstelling. 
 Aanvankelijk speelden ze in de Kloek maar 

mede dankzij hun inzet werd de voetbalhal 
gerealiseerd en  maakten ze de na verloop van 
tijd de overstap. Joop: ‘We tennissen in een 
ongedwongen sfeer (maar wel om te winnen) 
en zijn zeer trouw aan onze ‘clubavond’. Er 
wordt heel wat afgelachen.’
 Zoals gezegd gaan ze na afloop naar Linda 
om vanuit  de bar toe te zien dat het parkeer-
terrein langzaam leeg loopt, zoals Joop het 
eufemistisch noemt. ‘We hopen dit nog jaren 
vol te houden.’

geert

Van links naar rechts: Joop Köhne; John Vanwersch; 
Arie Mulder; Jan Jonges. Alex ontbreekt op de foto.

Requiem van Oenema
In de Keyserkerk voert de koninklijke 
zangvereniging Sappho uit Hoorn op 
zondag 22 november vanaf 15.00 uur 
‘het Requiem’ van Bart Oenema uit. 

Oenema heeft een toegankelijke manier van 
componeren en beweegt zich vrijelijk tussen 
modern klassiek en popmuziek. De eeuwen-
oude Latijnse teksten worden afgewisseld 
met Nederlandse teksten waarin Oenema op 

ontroerende wijze, en met een glimlach, zijn 
ervaringen beschrijft van de omgang met de 
Alzheimer van zijn ouders. 
Solisten zijn Bart Oenema zelf, bariton, en zijn 
vrouw, Marjo van Someren. Mayumi Eguro 
bespeelt de vleugel
Kaarten kosten € 7,50 en zijn te reserveren via 
nhkerk.beemster@quicknet.nl. Op de dag zelf 
zijn de kaarten voor € 10,00 verkrijgbaar aan 
de kassa, die geopend is vanaf 14.30.

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu
Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu 
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Soos Westbeemster 

1 Hr. G v. d. Nes  5241
2 Mv. L. Ruijter-Beusekom 5189
3 Hr. N v. Baar 5146

Klaverjassen Vrouwen van Nu 

Uitslag 4 november:
1 Mw. Meijer 5284
2 Mw. V. Dort 5272
3 Mw. Hooyberg 5164
4 Mw. Bakker-Roet 5155
5 Mw. V.d. Berg 4967
6 Mw. Oostwouder  4965
7 Mw. De Heer  4747
8 Mw. Metselaar 4734
9 Mw. De Jong  4708
Poedelprijs: mw. Koopman 3713

SpORt
Binnendijks

Fleur Jong 
feestelijk onthaald
Fleur Jong (19 ) is na het winnen van de bronzen plak op 
de 200 meter sprint Atletiek in Dohu (Qatar) feestelijk 
onthaald in Middenbeemster. Topsportcentrum 
Papendal in Arnhem is de plek van waaruit zij fulltime 
traint. Door sponsoring van de sportklas BMS van het 
DaVinci kon zij de blades aanschaffen. Door keihard te 
trainen was ze in korte tijd goed genoeg om de derde 
plek te kunnen behalen. 

Daniella

Chris Vos genomineerd 
voor de ‘7Days 
Jongere van het jaar’
De in Noordbeemster woonachtige 17- jarige Chris 
Vos is door het blad 7Days genomineerd als jongere 
van het jaar 2015. Een terechte nominatie nadat 
Chris afgelopen jaar het WK parasnowboarden voor 
senioren in Spanje won.

Een uitzonderlijke prestatie voor een jongen die op vijfjarige 
leeftijd door een ongeluk grotendeels verlamd raakte. Nog 
maar nauwelijks op de been zag hij Nicolien Sauerbreij in 2010 
een gouden plak op het onderdeel parallelreuzenslalom voor 
vrouwen tijdens de Olympische winterspelen behalen. Op dat 
moment wist hij één ding zeker: ‘Dat wil ik ook’.
Snowboardster Bibian Mentel heeft hem vanaf dat moment mee-
genomen naar wedstrijden en geïnspireerd om daadwerkelijk 
fanatiek te gaan snowboarden. Zoals inmiddels bekend met 
prachtig resultaat. Chris hoopt zich volgend jaar te kunnen 
kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Zuid-Korea en 
heeft de ambitie om het WK in Canada te winnen. 
Daarnaast wil hij jongeren graag laten zien dat er meer in het 
leven bestaat dan de Playstation en TV en dat er ondanks een 
beperking alles mogelijk is. Zolang je maar echt wilt.

Vindt u ook dat Chris Vos de 7Days Jongere van het jaar 2015 
Award  verdient? Breng dan uw stem voor 23 november a.s uit 
via www.jongerevanhetjaar.nl. 

Joke

De Noordbeemsterling
in actie.                                          

Het is redelijk onbekend, maar er zijn vier 
touwtrekkers uit de Beemster die fanatiek trainen 
voor deelname aan de WK indoortouwtrekken in 
februari 2016 te Volendam.

Dorue Konijn bij TTV Monnickendam en Jan Wester, Gerrit Schaft 
en René Groot bij TTV Westfriesland. Zij zijn meer dan gemoti-
veerd om hoge ogen te gooien tijdens het WK in Volendam.
Onlangs ben ik uitgenodigd om een keer met de training in 
Nibbixwoud mee te doen. Ik wist niet wat me te wachten 
stond op een touwtrektraining. Een bollenschuur omge-
bouwd tot ‘sportzaal’ met een zes meter hoge trekstellage, ‘de 
beul’. Mijn gedachten gingen al gauw uit naar het vroegere tv 
programma ‘De Sterkste Man van Nederland’.

Na het warmlopen volgden in moordend tempo de buikspier-
oefeningen en aansluitend de touwtrekwedstrijden. Als team 
een gezamenlijke prestatie leveren, het voelde als een enorme 
krachtexplosie. Ik werd bijna gelanceerd en kon het touw 
niet eens vasthouden. De krachtinspanning, het doseren van 
kracht, de samenwerking in het team - alles zit in deze sport.
Na een wedstrijdje kreeg ik diep respect voor wat hier 
gebeurde. Een krachtsport,teamsport, brute power, maar ook 
uithoudingsvermogen in een sport.

Een keer meetrainen? 
Bel gerust met René Groot, tel. 681428.

Daniella

Kindertheater

In Onder de Linden wordt het zaterdagmiddag 21 november spannend. Kindertheater Petitco brengt dan voor de kinderen van 2 t/m 
6 jaar de voorstelling ‘Waar is Pietje nu?’.  Het kanariepietje van Zwarte Piet is zoek. Het vogeltje is gevlogen. Dus wordt het hele huis 
op z'n kop gezet en blijken er heel wat vreemde vogels rond te vliegen, maar Pietje, nee... Of zou sinterklaas er iets meer van weten? 
De voorstelling begint om 14.30 uur en kaarten à € 7,00 kunnen besteld worden via: reserveren@onderdelinden-beemster.nl.

De sterkste mannen van de Beemster
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Boeiend boek over vliegtuigcrash in 1943 

Een oproep van Hein Stevers in Binnendijks (zie kader) heeft geresulteerd in 
een  boek: ‘ED 988 HWJ  Het vliegtuig dat in de nacht verdween" Het is een 
waar gebeurd verhaal, opgetekend door Wim Kooijman,dat zich in 1943 heeft 
afgespeeld in Westbeemster.

Mogen wij (weer) 
op uw steun rekenen?
Binnendijks, het mededelingenblad voor en door de inwoners van de Beemster, 
is aan haar 62e jaargang bezig. Elke veertien dagen wordt het huis-aan-huis 
bezorgd.  Met verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden. Uit de vele 
positieve reacties weten we dat het blad zeer wordt gewaardeerd. 

De inhoud van Binnendijks wordt verzorgd 
door corespondenten en redactie. Een echt vrij-
willigersblad dus.  De lay-out, druk en bezor-
ging zijn uiteraard in handen van betaalde 
krachten. Daarom zijn we voor ons bestaans-
recht afhankelijk van adverteerders en giften. 
Als we het archief van de Binnendijks bekijken 
lijken de financiën op de Alpen. Heel hoog jui-
chend of ten dode betreurd. Men heeft in het 
verleden wel acties gevoerd en aan de deuren 
gecollecteerd om Binnendijks te behouden. 
Ook in de laatste decennia ging het zo. We 
hebben een zwart/witte Binnendijks gehad 
omdat er geen geld was voor kleur, we hebben 
een wekelijkse gehad (tijdens het feestjaar) en 
daarna brak een economisch slechte tijd aan. 
Mede daarom heeft het stichtingsbestuur 
besloten om met ingang van november met een 

andere drukkerij in zee te gaan: de firma Rijser 
uit Purmerend.  De kwaliteit van het blad, zowel 
uiterlijk als inhoudelijk, blijft gehandhaafd. 
Zoals u ons heeft laten merken moet Binnen-
dijks blijven bestaan en wordt ons blad alom 
gewaardeerd. Wij zijn weer bezig om het blad 
toch elke keer in de hele Beemster bezorgd te 
laten worden. Een bredere redactie en nu ook 
een andere drukkerij Dit maakt het mogelijk 
om u uitgebreider kennis te laten maken met 
alles wat er in en om de Beemster gebeurt en 
wij wilden u dit als trouwe lezers toch even 
laten weten. 
We vragen u ons werk te (blijven) ondersteunen 
met een financiële bijdrage. Elders in dit blad 
treft u hierover meer informatie.

reDactie BinnenDiJks

VOF Van Dam 
uitgebreid en gemoderniseerd
Zaterdag 17 oktober werd duidelijk wat er al die weken aan de hand was op de 
hoek Wormerweg/Volgerweg. Er werd gebouwd op een toch al behoorlijk groot 
agrarisch bedrijf. Nico en Fiona van Dam draaiden daar de scepter en er werden 
zo’n 200 koeien gemolken. Zo’n tien jaar geleden namen zij het bedrijf over. Niet 
alleen Nico, want hij heeft nog twee boers die deel uit maken van de V.O.F. Van Dam.

De boerderij is een van de grootste in de Beem-
ster. In elk geval zitten zij in de top 5 en elke koe 
wordt nog door mankracht gemolken De robots 
beginnen langzamerhand deel uit te maken van 
de agrarische bedrijven in de Beemster maar 
Nico wil dat zijn koeien gewoon in de wei mogen 
lopen (wat trouwens een schitterend gezicht is, 
die 200 koeien op een stukje groen).
Toch dacht Nico dat waar er 200 koeien 
gemolken worden er ook wel meer konden zijn 
en dus werden er plannen gemaakt voor een 
grotere stal. Er moesten natuurlijk allerlei ver-
gunningen worden aangevraagd en het bleek 
dat de boerderij en omliggende weilanden dicht 
bij de Eilandspolder liggen en de uitstoot mis-
schien schadelijk zou zijn voor bepaalde dier-
soorten die daar leven.
De natuurbeschermingswet gaf hen toestemming 
en zo kwam alles goed en omdat het melkquotum 
was afgeschaft was dit ook geen probleem meer. 
Tijdens de bouw kwam wel het fosfaatverhaal van 
Sharon Dijksma, maar niemand weet wat het pre-
cies inhoudt en wanneer het ingaat.

Wel gaat per 1 januari 2016 de  melkveewet 
in. Elk bedrijf  moet dus een goede verhouding 
tussen land en aantal koeien hebben. Tegen-
woordig horen we over duurzame bedrijven, 
luchtwassers en bronwater. Zo ook op het 
bedrijf van Van Dam: er zijn zonnepanelen, 
groene vlagroosters als luchtwasser en het 
regenwater wordt opgevangen.Het is dus een 
I(integraal) D (duurzaam) S (stal) en zij hebben 
MDV (duurzaam vee). 
De opening was op 17 oktober en een ieder kon 
de 40.000 liter tank bewonderen, de carrousel 
voor 50 koeien en een borreltje nemen in een 
klein hoekje van de stal waar de 200 man/vrouw 
tussen de koeien niet opvielen. Alles is even 
luxer, want de koeien lopen op rubber en liggen 
op waterbedden, wat de melkproductie weer 
ten goede komt.

Nico hoeft niet in zijn eentje de koeien te melken. 
Samen met zijn broers hebben zij een boerderij 
in Landsmeer, twee boerderijen in de Wijde-
wormer (een met jong vee) en een boerderij in de 
Purmer met 300 koeien. Zij doen veel samen en 
worden daarmee geholpen door onder anderen 
Loek Miedema die al 10 jaar full time bij de  vof 
in dienst is en met alles meedraait. Kees en Joost 
zijn al jaren de melkers. Verder zijn er natuurlijk 
ZZP’ers en stagiaires.

Na de opening zijn zij begonnen en draait alles 
bijna op volle kracht. Er kunnen 400 koeien 
gemolken worden en wij wensen de broers Van 
Dam en iedereen om hen heen daar heel veel 
succes mee. Het zal een pracht gezicht zijn om 
die 400 koeien ‘s zomers in de wei te zien grazen.

trees

Het bedrijf draait inmiddels op volle kracht. 

Fort Resort Beemster
wint twee prijzen
Het publiek heeft met 1114 stemmen Fort Resort Beemster verkozen voor de 
NHN Publieks Award 2015.  De jury was ook zeer onder de indruk van de nieuwe 
bestemming die het Fort aan de Nekkerweg heeft gekregen. Dit werelderfgoed 
is omgetoverd in een luxe resort met spa & wellness, hotel, twee restaurants en 
diverse zalen voor vergaderingen, huwelijken en feesten. 

Uit het juryrapport: ‘Je hebt risiconemende 
ondernemers… dan een hele tijd niets… en 
dan heb je Frank Bart. Een eeuwenoud Fort 
met muren van 2,5 meter dik ombouwen tot 
een hypermodern, duurzaam wellnesscenter 
annex Hotel annex restaurant en feestlocatie 
is indrukwekkend. Hij stelt de beleving van 
de klant centraal en zorgt dat zijn medewer-
kers altijd zijn voorbereid op alle mogelijke 

taken door jobrotatie toe te passen. Eén tip: 
Vraag Frank niet om te vertellen over het 
eco-systeem van het Fort, want dan praat hij 
zo een heel uur vol.’

Fort Resort Beemster scoorde op alle punten 
zeer hoog en is daarom een terechte winnaar 
van de NHN MKB Groot Award 2015. 

Wie was de bemanning en wat deed het vliegtuig 
boven de Beemster? Er zijn geen ooggetuigen meer 
in leven. Naast de onwaarheden en vergissingen in 
officiële documenten doen er natuurlijk ook veel 
geruchten de ronde. Na ruim een jaar speurwerk 
heeft Wim de waarheid over deze neergestorte 
bommen-werper kunnen achterhalen en geruchten 
kunnen onderzoeken en daar waar nodig kunnen 
weerleggen. Het vliegtuig is rakelings langs een 
kerk gevlogen. Toen het neerkwam heeft het 
toestel drie uur lang op de grond gestaan. Toege-
snelde mensen konden niet in het toestel komen. 
Het leek hermetisch afgesloten. Na drie uur explo-
deerde de bomlading met een geweldige kracht 
waardoor één der motoren over de kerk werd 
geblazen. Het is een zeer gemakkelijk leesbaar 
boekwerk geworden met veel historische feiten 
en illustraties. Het boek neemt de lezer mee naar 
1943. Het verhaal laat de lezer kennismaken met 

de emoties, het bijgeloof, de spanningen en de 
menselijkheid van zowel de piloot als zijn zeer 
jeugdige bemanning. Boeiend, ontroerend, naar 
waarheid opgetekend en bovenal met een glim-
lach en een traantje.

Het boek (ISBN 978-94-0222-109-1) is 
verkrijgbaar bij de boekhandel en via 
www.boekscout.nl. Een boek om op uw 
decemberverlanglijstje(s) te plaatsen. Wim J. 
Kooijman werd geboren in 1948, dus vijf jaar 
ná deze fatale vlucht.
Wim buigt zich over het feit dat er geen enkele 
gedenksteen of gedenkteken in de West-
beemster staat. en zal hier ook B & W van de 
Beemster over benaderen.
Zijn wens is gewoon dat iedereen in de Beem-
ster weet wat er zich op 25 en 26 juni 1943 
afgespeeld heeft.

Oproep: In de nacht van 26 – 27 juni 1943 maakte een Lancaster bommenwerper een harde 
landing achter de RK kerk aan de Jisperweg, op het land van de familie Scheringa, nu 70 
jaar geleden. Er waren géén plaatselijke personen verongelukt, wel geallieerde en Duitse 
militairen. Hoeveel? Hoe laat was de landing? Hoe laat ontplofte de bommen? Wie waren 
er direct na de landing bij het toestel? Er zijn daarover nog veel vragen, en hoe langer het 
geleden is, hoe sterker de fantasie wordt. Wie zijn er nog in leven die erbij waren? Mogelijk 
hebben jullie ook informatie/kennis over de catastrofale gebeurtenis in het archief…? 

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES



Kerkdiensten
14 en 15 november  
Doopsgezinde Gemeente
 Zo. Geen dienst
Protestantse Gemeente Beemster 
 Zo. 10.00 uur   Gedachtenis van de  Gestorvenen met   

Eveline Kraayenhof, cello en Femke Leek, solozang Kerk MB.
RK.Parochie Joannes de Doper
 Zo.  10.00 uur  Herenkoor/ Amos 1
Nicolaaskerk Purmerend
 Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
 Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering/voorganger Pastor Louis Weel met 

medewerking van het Nicolaaskoor

21 en 22 november 2015
Doopsgezinde Gemeente
 Zo. 19.45 uur  zr. C. Laros
Protestantse Gemeente Beemster
 Zo. 10.00 uur   Gedachtenis van Gestorvenen met Mayumi Eguro, vleugel
    Hylke Rozema, hoorn en Femke Leek solozang Kapel ZOB.
RK.Parochie Joannes de Doper 
 Zo.  10.00 uur  Gemengdkoor/ Amos1
Nicolaaskerk Purmerend
 Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
 Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering/voorganger Pastoor Marcelo                 

Feest Christus Koning; slot kerkelijk jaar met medewerking 
van het Nicolaaskoor (inclusief feest Sint Caecilia)                       

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
Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.

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.

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

  175-JARIG BESTAAN CAFÉ DUIJN 
BOWLING SPIERDIJK  * Zondag 22 
november: After Party in Café Duijn 
met DJ Dolphin (het café is open vanaf 
17.00 uur)!!! * Vrijdag 11 december: 
Workshop Kerstdecoratie. * Dinsdag 
29 december weer een Kids-Bowling-
toernooi voor de jeugd t/m 15 jaar.

  Bent u nog op zoek naar een origi-
neel cadeau voor de feestdagen? Wat 
dacht u van cadeaubonnen met het 
bedrag van uw keuze erop?  Café Duijn 
Bowling Spierdijk, tel. 0229-561207 
info@bowlingspierdijk.nl.

  VSV-avond 28 oktober ’15 over Rijks-
museum. Drs. Martijn Pieters kwam 
vertellen over de geschiedenis van 
het Rijksmuseum. Hij vertelde dat het 
Rijksmuseum op 13 april 2013 officieel 
geopend is na een verbouwing van 
bijna 10 jaar en over de geschiedenis 
van het Rijksmuseum. Het was een 
boeiende avond.

  Jongerenkoor Classic Frogs in conert 
met Zangvereniging Harmonie op 
28 november in de Keyserkerk, Mid-
denbeemster. Aanvang 20.00 uur. 
Hebt u al een kaartje? Verkrijgbaar 
bij Santhé, koorleden of te reser-
veren via onze website. Welkom!                                                                                                                                          

  Op 11 november komen er rond 10.45 
uur peuters/kleuters Sint Maarten-
liedjes zingen  Op 15 november is er 
om 15.00 uur een optreden van Peu 
de Feu, een Purmerends kwartet dat 
zigeunersjazzmuziek speelt. Dit alles 
in Middelwijck,  Prinses Beatrixpark 
54, 1462 JN Middenbeemster.

  Repair Café Buurthuis Zuidoostbeemster 
op dinsdag 17 november van 9.30 uur 
tot 11.30 uur. Repair Café data 2016: 19 
januari; 15 maart en 17 mei. Bezoekers 
kunnen hun huishoudelijke apparaten 
met mankementen meenemen voor 
reparatie, variërend van naaimachines, 
koffiezetapparaten en TV's. Het is ook 
een gezellige ochtend. Met een gratis 
kopje koffie praat u bij met buurtgenoten. 
Middenpad 2, Zuidoostbeemster.

  Voor alle bromnozems in de Beem-
ster: op IEDERE 2e vrijdagavond van 
de maand bij Sportcentrum De Kloek 
te Middenbeemster, Insulindeweg 11, 
1462 MJ. Op vrijdag 13/11 en dan op 
vrijdag 11 december 2015 en vrijdag 8 
januari 2016. Nu in totaal 21 personen.

  Verder wil ik vragen, na te denken 
over een leuke naam voor onze groep 
bromfietsliefhebbers. Joop Scheele.  
Tel. 0299-681656 of 06-51451259.

  Zondag 15 november: Marijn Brou-
wers zingt Charles Aznavour in de kerk 
van Beets.Toegang € 17,50 (Vrienden 
van de Beetser kerk € 15,75) Kaarten 
te bestellen via de website of via info@
kerkbeets.nl 15 november / kerk open 
om 15:00 uur / aanvang 15:30 uur.

  Hebt u zich al opgegeven voor de breed-
band? www.breedbandbeemster.net.  

  9 november en de koeien lopen nog 
buiten.

  De bibliotheek biedt inwoners van 
Beemster de mogelijkheid om te expo-
seren. Er is ruimte voor schilderijen, 
maar er is ook een vitrine om kleine 
voorwerpen tentoon te stellen. Geïn-
teresseerd 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.

  Dames, gymnastiek na je 55ste. Natuur-
lijk 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.

  Een nieuwe drukker en een nieuwe lay-
out. Natuurlijk was het u opgevallen.

  Op zondagmiddag niets te doen?  
Kijk op www.clup.nl voor het Zon-
dagMiddag-Podium of bel Frank 
Andriessen, tel. 0299-480630.

  Legt u vast wat opzij want de vrijwil-
lige bijdrage van de Binnendijkszit 
nu bij dit blad.

  Dinsdag 17 november in buurthuis 
zuidoost en donderdag 10 december 
in Middelwijck van 9.30 tot 11.30 uur:  
Repaircafé. Voor meer info: 0299 748032.

  Dus mail naar redactie@bin-
nendijks.nu of geef het af bij 
drogisterij Anneke Jonker.

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.



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 !

Helpt u een 
handje?

BREIDABLICK
Bamestraweg 2  1462 VN Middenbeemster

Wij zoeken mensen die willen 
helpen bij het begeleiden van 
rolstoelbewoners naar de 
culturele vrijdagavonden van 
18:45 tot 20:15 uur.
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Ook zoeken wij mensen 
die op donderdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur 
willen klaverjassen met 
bewoners.


