
Vergadering Dorpsraad Zuidoostbeemster 

De Dorpsraad Zuidoostbeemster vergadert op maandag 30 november
om 20.00 uur in het MFG aan het Middenpad.

In deze vergadering licht wethouder Butter de wijzigingen van de fietsersoversteekplaats op 
het kruispunt Purmerenderweg/Volgerweg toe. Aansluitend presenteert de raad de resultaten 
van de gehouden enquête waaruit de dorpsvisie geschreven gaat worden. 

Sportcentrum 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)

bedenkt de toekomst, 
denkt u mee?
www.d66beemster.nl

December caDeau-maanD. 
Geef eens een boek caDeau!

Lancaster eD 988 HWJ 
Het vliegtuig dat in de nacht verdween.

een aangrijpend verhaal over wat zich op 
25 en 26 juni 1943 afspeelde in de Westbeemster. 

Isbn 978-94-022-2109-1.

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks”  Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: KERSTEDITIE 12/13 december 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 4 december vóór 17.00 uur!
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Binnendijks
mededelingen voor  de  Beemster 

Vrijwillige bijdrage
In de vorige Binnendijks was een brief bijgevoegd waarin we u om 
een vrijwillige bijdrage hebben gevraagd. Misschien hebt u meteen actie 
ondernomen en betaald. Daarvoor onze dank.

Hebt u nog geen bijdrage overgemaakt, dan 
brengen we het nog even onder uw aandacht. 
Binnendijks wordt geheel verzorgd door vrij-
willigers en heeft geen enkel winstoogmerk. 
De kosten voor het blad worden deels ver-
kregen uit advertenties. Uw vrijwillige bij-
drage is noodzakelijk om het voortbestaan 
van Binnendijks te garanderen.
Als u een bedrag van ten minste € 15,00 vóór 
13 december 2015 overmaakt, doet u mee aan 
de verloting van vijf waardebonnen. U mag 

natuurlijk ook meer dan € 15,00 overmaken.
De gegevens voor uw betaling: Minimale bij-
drage:  € 15,00 (om zeker te zijn van deelname 
aan de verloting); banknummer:  
NL96 INGB 0003 7718 83, ten name van Stich-
ting Binnendijks te Middenbeemster, onder 
vermelding van ‘Bijdrage 2015’ met uw naam 
en adresgegevens.

We rekenen op u.

Het bestuur

Sint bezoekt Westbeemster

Traditiegetrouw trok Sinterklaas afgelopen zondag met paard en wagen door 
Westbeemster. Kinderen en ouders volgden de stokoude Spanjaard naar het 
Kerkplein, waar hij officieel werd binnengehaald en toegezongen. Daarna  vond 
in De Kerckhaen een kinderfeest plaats.

ADvErtENtIES KErStEDItIE
uiterlijk vrijdag 4 december aanleveren!

Buurtvereniging aan de bingo

Buurtvereniging Klavertje Vier heeft een heel gezellige en volle avond in het 
IJsclubgebouw beleefd. Regelmatig klonk de Bingo!-kreet. Veel mooie prijzen 
werden vergeven. 

Het winnen van de hoofdprijzen en een bezoek aan een wedstrijd van Ajax tegen AZ (in de 
skybox) leverden veel spanning en stress op. Gelukkig kwamen deze prijzen in handen van 
‘voetballiefhebbers’. Na afloop werd er uiteraard onder het genot van een hapje en drankje uit-
gebreid nagepraat. 

Met dank aan de sponsors!



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.

M
A

IL
: r

ec
ep

tie
@

br
ei

da
bl

ic
k.

nl
 

of
 B

EL
 0

29
9-

68
96

89
 (

be
re

ik
ba

ar
 

m
a 

t/
m

 v
r 

08
:3

0-
12

:3
0 

uu
r)

Ook zoeken wij mensen 
die op donderdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur 
willen klaverjassen met 
bewoners.

ONZE KERSTWINKEL GAAT WEER OPEN VANAF
ZONDAG 6 DEC. AAN DE BAMESTRAWEG 9 IND. TERREIN

Er zijn ook weer: VOLOP KERSTBOMEN
WE ZIJN OPEN OP:

   Maandag 13.00 uur tot 17.00 uur
  Di t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

  Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
  Zondag 6, 13, 20 dec van 11.00 uur tot 15.00 uur
  Donderdag 24 dec van 10.00 uur tot 15.00 uur

 We geven ook workshops, informeer naar de vrije plaatsen
 moniquebartels74@gmail.com of bel 0299 681 505

Bamestraweg 9,  Middenbeemster
telefoon nr 0299 681505 en 0622 031 031
info@bartels-bloemen.nl
www.bartels-bloemen.nl

Bij besteding vanaf 10 euro 10% korting op 
vertoon van zorgpas.

uw bloemist

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

BLOEMEN     zichtbaar
anders     PLANTEN
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MIDDENWEG 171  1462 HJ MIDDENBEEMSTER
T 0299 - 684004  E INFO@RANONKEL.COM

WWW.RANONKEL.COM

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

Hoge korting op Henzo Fotolijsten

Bij inleveren van de kortingsbon
15 % korting op alle kerst versiering.

Novalux uw polderwarenhuis voor bijna alles.
 Ook de sint parkeert

gratis bij ons voor de deur.
Rijperweg 52c  1462 ME Middenbeemster  0299 684 198

&

&

Gezocht 
oude

bromfietsen
Heeft u nog een oude 

brommer in de schuur staan
de hobby club wil ze van u 

kopen defect geen bezwaar.

Reacties graag naar
sneeuwmeew@gmail.com

of 06 51822318.
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Lezing over Van Gogh-jaar 

Bibliotheek Waterland biedt in samenwerking met Volksuniversiteit Amsterdam 
op dinsdag 1 december van 19.30 tot 21.30 uur een lezing naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘Munch: Van Gogh in het van Gogh Museum Amsterdam’.

Het Van Gogh-jaar viert de Bibliotheek Beemster met een lezing over de artistieke verwant-
schap van Vincent van Gogh en de Noorse schilder Edvard Munch. De oeuvres en artistieke 
ambities van Edvard Munch (1863-1944) en Vincent van Gogh (1853-1890) vertonen opval-
lende parallellen. Ze staan bekend om hun emotioneel geladen schilderijen en tekeningen, 
hun persoonlijke en vernieuwende stijl. De docent is Everdien Hoek, kunsthistorica van de 
Volksuniversiteit Amsterdam. Voor leden van Bibliotheek Waterland geldt voor deze cursus 
een speciale ledenprijs van € 10,-. Aanmelden en meer info op www.bibliotheekwaterland.nl.

Als tiener kreeg ze de hippe winkelketen 
van Mac & Maggie in beeld. Een modezaak 
waarin zij zichzelf wel als verkoopster zag. 
Met een niet aflatende drive bestookte zij een 
filiaal in Amsterdam om daar uiteindelijk aan-
genomen te worden. Hier bleek het van huis 
uit meegegeven ondernemersbloed toch te 
kruipen waar het kennelijk moest gaan.
Nu 21 jaar geleden waagde ze de sprong 
in het diepe en besloot in Middenbeemster 
haar eigen modezaak In’s & Outs te openen. 
Een winkel die inmiddels binnen en buiten 
de gemeente Beemster bekend staat als een 
zaak waar men voor het hele gezin terecht kan 
voor jassen, jurken, broeken, truien, blouses , 
ondergoed, schoenen, ondermode en acces-
soires en nog veel meer.
De kleding voor zowel dames als heren loopt 
naadloos over van maat 104 tot  xxxl.  Door zowel 
in januari als juli de modefabriek in Amsterdam te 
bezoeken weet Patricia zich zowel geïnspireerd 

als op de hoogte van de laatste trends op mode-
gebied. Door haar opgedane ervaring, het goede 
contact met leveranciers en bovenal haar klanten 
weet zij feilloos in te springen op wat gewenst is. 
Korte leveringstijden en een snel wisselend assor-
timent houden de winkel spannend. Gerenom-
meerde merken als Expresso, Maison Scotch, No 
Excess, Tumble ’n Dry en Vingino behoren tot het 
vaste assortiment.

Onder het genot van een kopje koffie staan 
Patricia en haar hechte team, bestaande uit 
Linda, Paula en Sandra, graag voor u klaar. 
Om samen met u te vieren dat zij dit maar liefst 
al 21 jaar met veel plezier en succes doen, kunt 
u profiteren van een unieke aktie. Bij beste-
ding van iedere € 40,00 spaart u 1 punt. Bij 
20 punten krijgt u normaliter een cadeaubon 
t.w.v. € 25,00. Tot 31 december 2015 geven 
deze 20 punten u nu recht op maar liefst een 
jaar abonnement op het magazine LINDA. 

                                                                                                                          

Joke

In’s & Outs 
Rijperweg 52b,
1462 ME 
Middenbeemster. tel. 
0299-681544
         info@
insenoutskleding.nl
volg In’s & Outs 
via facebook en 
de Qlever app.

openingstijden: 
maandag van 
13:00 tot 18:00 uur
dinsdag t/m 
donderdag van 
09:00 tot 18:00 uur
vrijdag van 
09:00 tot 20:00 uur
zaterdag van 
09:00 tot 17:00 uur
Iedere laatste 
zondag van de 
maand van 12:00 
tot 17:00 uur.

binnendijkse
bedrijven

Passie voor kleding

Patricia van der Linden

Dat Patricia van der Linden een passie voor kleding heeft was op zeer jonge 
leeftijd al duidelijk. Als klein meisje toverde ze de woonkamer van haar 
ouderlijk huis om in een ware modezaak waarbij haar poppenkleertjes als 
assortiment diende en haar ouders de rol van klant toebedeeld kregen. 
Patricia was uiteraard chef  in- en verkoop. 

Accordeonvereniging kijkt 
terug op geslaagd concert
In De Kerckhaen in Westbeemster viel op zaterdagavond 14 november 
accordeonmuziek te beluisteren, want daar gaf de Beemster Accordeon 
Vereniging haar jaarlijkse concert.

Ondanks het slechte weer kon voorzitter 
Gerrit Hopman toch een bijna volle zaal 
welkom heten. Zoals gebruikelijk beloofde 
het weer een gezellige avond te worden. Na 
enkele woorden te hebben gewijd aan het 
overlijden van Mart Timmerman voor zijn 
betrokkenheid en warme belangstelling voor 
de vereniging gaf de voorzitter de muzikale 
leiding in handen van Aaf Dekker en was 
Carla Roet als vanouds gastvrouw.
De keuze van de nummers was divers. Van ope-
rafragmenten (Verdi) via Abba en de Blue Dia-
monds naar onder meer de ‘Libertango’, ‘Don 
Armando’ en ‘Music’. Ook dit jaar was het de 
dirigente weer gelukt  de ‘valkuilen’ die in elk 
muziekstuk aanwezig zijn strak en vakkundig te 
omzeilen. Wat niet wegneemt dat niet alles vlek-
keloos verliep. Maar het enthousiasme waarmee 
werd gespeeld en gezongen was voor oor en oog 
een waar genoegen. Basaccordeoniste Sylvia 
Dekker was voor het orkest een warme steun.

De verlotingscommissie kondigde, warm 
aanbevolen, de verloting aan. Voor de pauze 
werden Tini Kramer en secretaresse Lia lan-
gerijs wegens het 25-jarig lidmaatschap door 
de voorzitter onderscheiden met een vereni-
gingsspeld. Beiden werden geprezen voor 
hun inzet voor de vereniging.
Na de gezellige pauze was er een optreden 
van André  de Vries, die het publiek trakteerde 
op een aantal Ierse volksliederen. Som-
mige waren zo bekend  dat ze werden ‘bege-
leid’ door het publiek. Hierna namen koor en 
orkest weer bezit van het podium voor nog 
een halfuur muzikaal genot.
De reacties van het publiek waren dermate 
positief dat er nog een toegift moest volgen. 
Het nummer ‘Curaçao’ werd uiteraard met 
applaus beloond. In zijn dankwoord betrok 
voorzitter allen die hadden bijgedragen aan 
het welslagen van dit concert. Een gezellige 
nazit besloot deze geslaagde avond.

Ranonkel van de kaart
De Ranonkelarrangeurs Harrie en 
Ronald hebben ter gelegenheid van 
‘hun 25e kerst’ een leuke actie in het 
leven geroepen. 

Alle bewoners uit onze regio (óók Graft-De Rijp, 
Schermer, Zeevang en Purmerend) kunnen 
door middel van een fysieke kerstkaart iemand 
nomineren die een prachtig kerstboeket zou 
moeten ontvangen.  Kent u een bijzonder 
persoon die in aanmerking komt voor een 
boeket? Stuur (of geef af) een kerstkaart met 
daarop uw eigen gegevens (naam, adres en 
telefoonnummer) en die van de persoon van 

wie u vindt dat daar een kerstboeket naartoe 
zou moeten. De reden waarom u dit vindt, hoeft 
niet op de kaart te staan.
Alle kaarten komen in een bijzondere kerst-
kaartboom in de winkel te hangen. Daaruit 
worden willekeurig vier kaarten getrokken.  
Met deze personen wordt contact opge-
nomen door de Arrangeurs om hun bijzondere 
kerstboeket persoonlijk af te leveren. Op dat  
moment komt uiteraard de achtergrond van 
de nominatie ook over het voetlicht. 
De kerstkaarten moeten binnen zijn vóór 
20 december bij: Ranonkel Arrangeurs, 
Middenweg 171, 1462 HJ  Middenbeemster. 

Liam Kramer heeft de kerstkaartenboom gemaakt.
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INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
6 november 2015 Jisperweg 95 Oprichten schuur met kelder
13 november 2015 Rijperweg nabij nr. 113 Kappen van twee bomen
13 november 2015 Oostdijk 31  Funderingsherstel van   

de woning
13 november 2015 Oostdijk en Zuiddijk Groot onderhoud aan de dijk
16 november 2015 Volgerweg 25 Kappen van een eik
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
11 november 2015 Middenbeemster  Collectevergunning tbv   

Sinterklaasoptocht   
Middenbeemster 2015 

11 november 2015  Zuidoostbeemster  Collectevergunning tbv   
Sinterklaasoptocht   
Zuidoostbeemster 2015

18 november 2015 Middenbeemster  Evenementenvergunning tbv 
Sinterklaasoptocht   
Middenbeemster 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 van Beemster. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

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

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

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

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
16 november 2015 Middenweg 141-143  Uitbreiden en verbouwen  

(veranderen dakkap) van   
de woning

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
9 november 2015 Rijperweg 117  Vervangen en veranderen 

bedrijfswoning
12 november 2015 Achter Westerhem Kappen van 18 bomen
  79 t/m 127
17 november 2015 Burgemeester Postma- Plaatsen dakkapel
  straat 39 (voorheen  voordakvlak woning
  gepubliceerd als 36) 
18 november 2015 Appels en Perenpad,  Oprichten tijdelijke dam
  nabij Kruidenierspeerstraat 
  en IJsboutpad 
18 november 2015 Begraafplaats  Kappen 31 grove dennen
  Nicolaas Cromhoutlaan 

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

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

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

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

     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.)

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

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
17 november 2015 Gehele Beemster Plaatsen voorwerpen op de weg, driehoeksborden, campagne Old Stable Sale.  
5 november 2015 Gehele Beemster Plaatsen voorwerpen op de weg, driehoeksborden, campagne SG De Triade januari 2016.
5 november 2015 Gehele Beemster Plaatsen voorwerpen op de weg, driehoeksborden, campagne SG De Triade februari 2016.  
12 november 2015 Gehele Beemster Collectevergunning Angro in 2016
17 november 2015 Gehele Beemster Collectevergunning Bartimeus Sonneheerdt 2016
17 november 2015 Gehele Beemster Plaatsen voorwerpen op de weg, driehoeksborden, campagne WL Deals 
17 november 2015 Gehele Beemster Collectevergunning Epilepsiefonds 2016

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. 

ALGEMEEN
MINICONTAINERS NOG VAAK TE ZWAAR

Sommige minicontainers wegen meer dan 100 kilo als ze worden geleegd. 
U begrijpt dat dat veel te zwaar is voor onze medewerkers van de afval-
inzameling. Daarom vragen we u om de container niet te vol te laden.

60 kilo, dat is het gewicht dat uw minicontainer mag hebben als u deze bij 
de weg zet. Dit is om onze medewerkers, voertuigen en de containers zelf 
niet onnodig te belasten! 

BEDRIJFSAFVAL NÍET IN MINICONTAINERS
Regelmatig treffen we bedrijfsafval - waaronder landbouwplastic - aan in de 
minicontainers en de verzamelcontainers. Dat is niet toegestaan. De gemeente 
loopt dan het risico dat de complete inhoud van de verzamelcontainer wordt 
afgekeurd, omdat het niet als restafval kan worden verwerkt. Neem contact 
op met uw leverancier of brancheorganisatie over de afvoermogelijkheden. 

NIET-ORIGINELE OF KAPOTTE MINICONTAINERS
De gemeente leegt alleen de eigen containers. Vreemde minicontainers – 
bijvoorbeeld van andere gemeenten – worden niet geleegd. Ook losse vuil-
niszakken die naast de containers worden gezet, worden niet meegenomen. 
Is uw minicontainer kapot, of wil u een (extra) minicontainer? Neem dan contact 
op met het Klantcontactcentrum via (0299) 452 452. Kapotte containers 
worden kosteloos omgewisseld. Voor extra containers betaalt u extra afval-
stoffenheffing.

Op www.beemster.net/afval vindt u meer informatie over afvalinzameling 
of neem contact op met het Klantcontactcentrum (0299) 452 452.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD OP 1 DECEMBER 2015
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Rijn Middel-
burgstraat 1). De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 
22.00 uur.

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

  Presentatie namens de provincie Noord-Holland over de ontwikkelingen 
bij de voorgenomen herinrichting van de N243 (Schermerhornerweg).

  Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de voorgenomen stop-
zetting van de uitvoering van het transitieplan voor BaanStede.

  Voorstel tot het bespreken van de 2e tussenrapportage over de uitvoering 
van de programmabegroting 2015 en tot het bijstellen van de begroting.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de 
raadscommissie op 1 december bepaalt dat die geen discussie in de raad 
opleveren.

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 openingstijden ter inzage in 
het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag 
van 13.30 tot 19.00 uur). 

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht 
staat op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig 
contact op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 9 november 2015 besloten het vol-
gende huisnummer vast te stellen:

  Rijperweg 117, Middenbeemster (besluitnummer 1242010)
En op 10 november 2015 het volgende huisnummer:

  Zuiderweg 55, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1243005)

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift 
sturen naar de burgemeester van Beemster. U moet het bezwaarschrift onder-
tekenen. 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.



SPoRt
Klaverjassen Vrouwen van Nu

Uitslag 18 november
1 Mw. De Hart    5767
2 Mw. Doets   5216
3 Mw. Molenaar   5025
4 Mw. Koopman   4959
5 Mw. Bakker-Roet    4880
6 Mw. Meijer    4866
7 Mw. Glas   4842
8 Mw. Metselaar   4741
9 Mw. Groen   4704
Poedelprijs: Mw. Bakker-Vingerhoed 3514

Klaverjassen Middelwijck

1 Mw. Klinkert   6129
2 Mw. Koopman   5594
3 Mw. Inger    5406
4 Hr. Stroet    5337
5 Hr. Onrust    4938

www.BINNENDIJKS.Nu

Binnendijks

Biljarttoernooi week in de Kloek
Tijdens de tweede week van de  kerstvakantie is er weer volop biljart plezier in sportcentrum de Kloek. Drie 
wedstrijdtafels staan gereed en de leiding is er helemaal klaar voor. Ook dit jaar zijn er drie verschillende 
toernooien. Wel graag vooraf inschrijven, zodat de wedstrijdplanning soepel kan verlopen. 

1. Individueel Beemster libre kampioenschap.
Speeldagen: maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 
december 2015 vanaf 19.00 uur.
Finales: zondag 3 januari 2016.
De inschrijving staat open voor alle Beemsterlingen, zowel 
heren als dames, beginners en gevorderden of leden van een 
biljartvereniging in de Beemster. Het inschrijfgeld is € 10,00 
p.p. en op zondag 3 januari worden geen verhinderingen toe-
gestaan. Voor degenen die wel eens biljarten , maar niet zijn 
aangesloten bij een vereniging is dit een uitgelezen kans om 
mee te doen aan deze technisch, tactische en mentale sport.

2. Tien over rood koppeltoernooi (Piet  Bierhaalder Cup)
Speeldagen: zaterdag 2 januari vanaf 19.00 uur en zondag 3 
januari 2016 vanaf 11.00 uur.

De inschrijving is vrij voor iedereen die mee wil doen. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 5,00 p.p.

3. 55+ biljarttoernooi
Speeldagen:  maandag 28 december en dinsdag 29 
december om 12.30 uur.
Het toernooi is opengesteld voor iedereen, beginners en 
gevorderden die de 55+ status hebben bereikt. Het inschrijf-
geld is € 5,00 p.p.
Aanmelden voor een van de toernooien kan via de wedstrijdlei-
ding: Henk Meester (06-10311919), Mathe v/d Lee (06-48796734)
of Wim van Gelderen (06-22995718). Inschrijfformulieren zijn te 
verkrijgen in de Kloek of bij de biljartverenigingen. Mailen mag 
ook:  eddo@sportcentrumdekloek.nl. Graag met vermelding van 
naam, telefoonnummer en gemiddelde.

Driemaal goud voor Chris Vos 
Drie snowboardwedstrijden stonden er afgelopen 
week in Landgraaf op het programma en driemaal 
was het goud voor Chris Vos uit Noordbeemster.

Alle internationale atleten verschenen aan de start bij de 
seizoensopening te Snowworld. Chris: ‘Wat een geweldige 
dagen heb ik hier beleefd. De eerste race ging vol overtuiging, 
maar de tweede dag zat ik niet goed in mijn vel. Ik voelde me 
wat ziekjes en futloos. Dat was tijdens de race ook merkzaam 

want de eerste twee runs viel ik. Daardoor moest ik een alles- 
of-niets- run eruit persen. Het lukte uiteindelijk.’
Op de derde dag was het wederom raak voor Vos en mocht hij 
opnieuw het goud ontvangen. Drie  keer goud op drie wed-
strijden. ‘Fantastisch. Deze resultaten geven vertrouwen voor 
de toekomst. Eind december reizen we af naar Aspen USA voor 
de volgende World Cup wedstrijden en de X Games. En ik heb 
zo ontzettend veel zin in de X Games! Dat is zo gaaf om aan 
deel te nemen.’

Een gezellige bijeenkomst met een praatje van onder anderen 
de huidige voorzitter v.d. Nes en (op rijm) mevrouw De Boer.  
De voorzitter memoreerde de diverse verhuizingen van Onder 
de Linden, met de aflopende vloer, via de mavo en de Blauwe 
Morgenster naar de toch als wat minder gezellig ervaren de 
Kloek. Mevrouw de Boer was 25 jaar geleden ondanks haar 
te jonge leeftijd - leden moesten 55 jaar of ouder zijn - toch 
toegelaten als lid.  Ze bedankte het huidige bestuur met 
een mooie bos bloemen. Het programma werd muzikaal 
gelardeerd met een optreden van het duo De Wind Mee, 

die het publiek vooral aanspoorde om tijdens het optreden 
gewoon door te blijven praten om te voorkomen dat het een 
echt concert werd.  Er was uiteraard genoeg stof om over 
te praten. Met het perspectief op een heerlijk diner later 
op de dag. Want de feestcommissie had gezorgd voor een 
programma tot negen uur in de avond.
Omdat de vereniging ruimte heeft voor nieuwe leden, zegde 
de Binnendijks toe om binnenkort langs te komen tijdens de 
speelmiddag op woensdag in de Kloek. 

Geert

Koersbalvereniging Middenbeemster 25 jaar jong

Het huidige bestuur: 
Mw. Vanwersch-Savelberg
Hr. V.d. Nes; Mw. Duin-Beers
Mw. V.d. Oord-Hermes
Mw Pols-Oud
Hr. De Voer

De bestuursleden van het eerste uur: 
Cor V.d. Kleut; Janny Pols-Oud; Erny v.d Kleut en Gerrit v.d. Hilst.

Zaterdag 21 november kwamen 
(oud-)leden met partners 
van Koersbalvereniging 
Middenbeemster in de Grote zaal 
van Middelwijck bij elkaar om het 
25-jarig bestaan te vieren. 

Koffieschenken
in Middelwijck
Lijkt het u leuk om gastvrouw te zijn tijdens de 
koffieochtenden in Middelwijck? U bent rond half 
tien aanwezig om koffie te zetten en de koekjes 
klaar te leggen. 

Vanaf tien uur komen de bewoners van Middelwijck en zelf-
standig omwonenden langs voor een gezellig koffie-uurtje, 
waarbij u een praatje met de deelnemers kunt maken. Wij 
hebben plek op de woensdag en vrijdag. Bent u geïnteres-
seerd dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met 
WonenPlus 0299-820139.

Kerstmiddag 
voor ouderen 
De Raad van Kerken, team Vriendschappelijk 
Huisbezoek (bij menigeen bekend door de bezoeken 
die de vrijwilligers afleggen) biedt ook dit jaar een 
gezellige kerstmiddag.

De viering vindt plaats op vrijdag 11 december in de Keyserkerk 
in Middenbeemster. De pastores van de gezamenlijke kerken 
verlenen hier hun medewerking aan. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door de Beemster Accordeon Vereniging. Tij-
dens de pauzes worden drankjes en lekkernijen geserveerd.
Opgeven is mogelijk door te mailen naar annie_muller@hot-
mail.com of door te bellen naar Rina Dekker: 0299-683645, 
dit het liefst op donderdag 3 december. Wie wil worden opge-
haald, kan dit tegelijkertijd doorgeven.
De kerstviering begint om 14.00 uur en de kerk is vanaf 13.30 
uur open. De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte.
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Genomineerden voor Sport 
Awards zijn bekend 
De jury van de sportverkiezing van het jaar, de Sport Awards Purmerend Beemster 
(SAPB), is maandagavond 16 november bijeengekomen om alle ingekomen 
nominaties te beoordelen. Tientallen nominaties kwamen binnen. Voor elke 
categorie is er door de jury nu een top-5 samengesteld van sporters met de meest 
bijzonderste prestaties. Deze genomineerden zijn woensdag 18 november om 
16:00 uur bekend gemaakt via de website en Facebook.

De Leeuwenkoning
in Breidablick

In het weekend van 14 en 15 november vond in de grote zaal van Breidablick 
een bijzondere uitvoering plaats van Disney’s The Lion King. Er werd met volle 
overtuiging gespeeld. Het publiek genoot zichtbaar van wat zich op het toneel 
afspeelde. Ondersteund door bijzondere technieken als licht, decor en projectie. 
Prachtige kleding zorgde er voor dat een ieder in de zaal zich in de jungle waande.  

Geert

tot op het bot uitgezocht
De nieuwbouw naast de Keyserkerk in Middenbeemster bood de gelegenheid 
om onderzoek te verrichten naar de aldaar gelegen graven. Op zaterdag 12 
december wordt in dezelfde kerk een symposium gehouden waarin de diverse 
onderdelen van dit onderzoek gepresenteerd worden.  Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Binnendijks ging ter voorbereiding op bezoek bij Kees de Groot en 
Klaas Visser. Zij zijn op verschillende fronten actief betrokken bij dit project. 

‘De skeletten zijn opgegraven door medewer-
kers van de Universiteit van Leiden en Bureau 
Hollandia. Een vijftal vrijwilligers, naast ons 
tweeën ook Ina Gabel, Jaap Oostwouder en sti-
mulator  van het hele project, Vincent Falger, zijn 
wekelijks aan de slag gegaan om deze skeletten 
schoon te maken.  Zo’n vierhonderd van de in 
2011 nog aanwezige zeshonderd skeletten zijn op 
die wijze naar Leiden gegaan voor verder onder-
zoek. Onder anderen de eerste burgemeester van  
Beemster Klaas Kunst,’aldus De Groot.   
Omdat er geen grafstenen zijn, is identificatie 
lastig. Er  is weliswaar een uit 1829 stammend 
perkamenten register, maar dat bleek behoor-
lijk  gedateerd en onvolledig. Een begraaf-
plaats is een dynamische locatie. Later werd in 
het Waterlands Archief een vermoedelijk door 
de koster of doodgraver bijgehouden ‘schriftje’ 
gevonden. De oriëntatie kwam pas goed op 
gang bij de vondst van ‘Dirk’. Zijn gegevens 
waren met koperen spijkertjes in de kist geprikt. 
Dat werd het uitgangspunt bij de speurtocht. 
Kees: ‘De skeletten bieden fysieke informatie 
over de persoon: onder andere het geslacht, 
de lengte, slijtage of gebreken aan de botten, 
ontbrekend tandglazuur, peesaanhechtingen, 
leeftijd van overlijden. Leiden deed dit fysiek 
onderzoek. Wederom werden vrijwilligers 
van het Historisch Genootschap betrokken 
bij het archiefonderzoek om te achterhalen 
wie de mensen feitelijk waren. Twee ver-
schillende informatiebronnen om de botten 
weer ‘gezicht’ te geven. In één geval zelfs 

letterlijk. Want van Dirk wordt een gezichts-
reconstructie getoond tijdens het Sympo-
sium.’  Klaas vult aan: ‘Zijn moeder zou hem 
herkennen!” Op dit moment zijn zo’n  140 
mensen uitgebreid geïdentificeerd. 
Op basis van een combinatie van het fysieke en 
archiefonderzoek kan allicht uitspraak gedaan 
worden over de sociaal economische omstan-
digheden waaronder mensen in een bepaalde 
periode  leefden.  Dat alles en nog veel meer 
komt aan de orde op 12 december.   
Klaas Visser is ook door zijn persoonlijke 
familiegeschiedenis nauw betrokken bij dit 
project. Tal van zijn ‘voorvaderen’ zijn opge-
graven. Opvallend is dat er een aantal aan 
elkaar gelieerde Beemster familienamen is. We 
noemen: Alles, Olij, Visser, Doets, Lakeman en 
Beets. Deze laatste staat op één in de lijst van 
tweehonderd meest voorkomende familie-
namen. Visser staat op drie. ‘Kees en ik bleken 
dezelfde stamvader te hebben. Deze is twee-
maal getrouwd. Kees is het resultaat van de 
eerste relatie. Ik van de tweede. Veel Beem-
sterlingen zullen opkijken als ze ontdekken 
dat ze een relatie hebben met de opgegraven 
mensen.‘ Een reden te meer om het symposium 
te bezoeken. Deelname bedraagt € 10,00 inclu-
sief lunch en koffie/thee. Wacht niet te lang.

Informatie en Opgave: 
www.historischgenootschapbeemster.nl  

Geert 

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

Leuke en betaalbare 
sinterklaascadeautjes

De Sport Awards Purmerend Beemster kent 
vier categorieën: beste sportman, beste 
sportvrouw, beste aangepast sporter en 
beste sportteam. In elke categorie strijden er 
vijf genomineerden in de eerste stemronde. 
Er kan doormiddel van SMS op hen gestemd 
worden. De jury komt vlak voor de eerste tus-
senstand nog eens bijeen en verdeelt dan 
per categorie 100 punten over de genomi-
neerden. De einduitslag van stemronde 1 is 
dan het percentage van de stemmers + het 
percentage van de jury bij elkaar opgeteld. 
Hierna blijven er drie genomineerden over 
voor stemronde 2. Zij staan op 10 januari 2016 
op het podium in de live-uitzending vanuit 
Theater de Purmaryn en dingen mee naar dé 
sportprijs van Purmerend en Beemster. De 
genomineerden zijn (op alfabetische volg-
orde) als volgt:

Beste sportman (SAPB <NAAM> naar 
3010): Bjorn Blauwhof (SAPB BJORN), Yan-
nick Détant (SAPB YANNICK), Marvin Douma 
(SAPB MARVIN), Oscar van Leen (SAPB 
OSCAR) en Sander Nooij (SAPB SANDER).

Beste sportvrouw (SAPB <NAAM> naar 
3010): Selma Konijn (SAPB SELMA), Kylie 
Loots (SAPB KYLIE), Danielle Ootes (SAPB 
DANIELLE), Michelle Oud (SAPB MICHELLE) 
en Simone Warmerdam (SAPB SIMONE).

Beste aangepast sporter (SAPB <NAAM> 
naar 3010): Fleur Jong (SAPB FLEUR), Maarten 
de Kruijf  (SAPB MAARTEN), Jeffrey Leeuw 
(SAPB JEFFREY), Chris Vos (SAPB CHRIS).

Beste sportteam (SAPB <NAAM VER.> 
naar 3010): Mixed Hockey Club Purmerend 
Heren 1 (SAPB MHCP), Monkey Town Cycling 
Team (SAPB MTCT), SambonSports Karate & 
Kickboxing Karate Team (SAPB SAMBON), 
WBSV 31 Dames 1 (SAPB WBSV), ZVVO 
Sandow C1 (SAPB ZVVO).
Een sms’je kost € 0,40 per ontvangen bericht. 
Bovendien maken stemmers kans op kleine 
prijzen. Er kan op elke genomineerde per 
stemronde maximaal 1x gestemd worden 
vanaf hetzelfde telefoonnummer. Een deel 
van de opbrengsten van de sms-berichten 
komt ten goede aan speeltuinvereniging De 
Speelkraam in Purmerend.

‘Volle bak’ bij Drie onder De tram
Bridgeclub Drie Onder De Tram is niet helemaal ‘des Beemsters’  maar 
ondertussen willen de leden volgens voorzitter Rob Schreuder graag eens te 
laten zien dat zij er in de Beemster ook graag bij horen.

‘We tellen ruim 130 leden en zijn daarmee 
de grootste club  van de Nederlandse Bridge 
Bond. Wij hadden domicilie in verschillende 
locaties in Purmerend (laatst Burggolf), maar 
op 6 mei 2014 vonden De Beemster Golfbaan 
en wij elkaar en zijn we daar gaan spelen. Ook 
zaterdag weer gehoord: Wat is het hier gezellig.’
Zaterdag 14 november hadden zij met de 
Herfstdrive ‘volle bak’: 112 deelnemers (56 
paren) van wie 46 ‘van buiten’ dankzij de publi-
citeit. Ze hadden drie lijnen, waarin elk paar 
zes rondes van vier spellen speelt. Je speelt 
dus steeds tegen (zes) andere paren. Ruim 80 
spelers bleven ook dineren want er waren lek-
kere dagschotels van De Jonckheeren. Gezien 
het succes biedt de club op 27 februari 2016 
een tweede zaterdagmiddagdrive… de Voor-

jaarsdrive. De uitslag: de nummers één ( drie 
paren) kregen allen een dinerbon, aange-
boden door restaurant De Jonckheeren. Voor 
het overige waren er prijzen voor de nummers 
twee, drie en elk vijfde paar (zie uitgebreider: 
www.drieonderdetram.nl).

De uitslagen zijn meteen bekend omdat elke 
tafel constant zijn uitslagen direct met een 
kastje (Bridgemate) doorgeeft aan de com-
puter. Een paar minuten later staat de uit-
slag op internet. Nieuwe bridgers zijn altijd 
welkom, ook om eens een keer proef te spelen. 
Kom gewoon langs. Elke dinsdag is er een club-
avond. Start 19.45 uur, maar graag aanwezig 
om 19.35 uur. 

trees

De opkomst was groot.



Kerkdiensten
28 en 29 november
Doopsgezinde Gemeente
 Zo. 10.00 uur Kerk Middelie C. Laros
Protestantse Gemeente Beemster 
 Zo. 10.00 uur  Eerste Advent mmv.Nicolaascantorij   

olv. E. Hermanides Kerk MB.
RK.Parochie Joannes de Doper
 Zo. 10.00 uur Samenzang / L.Weel
Nicolaaskerk Purmerend
 Za. 12.00 uur jongerenviering/voorganger Pastoor Marcelo
 Zo. 10.00 uur  Eucharistieviering/voorganger Pastor Jan Duin (1e zondag 

van de Advent) met medewerking van het Pauluskoor 
 Do. 19.30 uur Vespersviering/voorganger Pastoor Marcelo

5 en 6 december 
Doopsgezinde Gemeente
 Zo. 10.00 uur   Oec.Adventsviering N. Schroervers / C.Laros / L. Weel
          Kapel ZOB.
Protestantse Gemeente Beemster
 Zo. 10.00 uur   Oec. Adventsdienst N. Schroevers / C. Laros /   

C.Weel Kapel ZOB.
RK.Parochie Joannes de Doper 
 Zo. 10.00 uur  Oec.Adventsdienst N. Schroevers / C. Laros /   

L.Weel Kapel ZOB.
Nicolaaskerk Purmerend
 Zo. 10.00 uur   Eucharistieviering / voorganger Pastor Jan Duin met  

medewerking van het Pauluskoor
  12.00 uur Gezinsviering / voorganger Pastoor Marcelo

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.

Alzheimercollecte 
levert € 1.358,22 op
De collecte voor Alzheimer Nederland heeft dit jaar 
in Midden- en Westbeemster € 1.358,22 opgeleverd. 

Een mooi bedrag dat bijdraagt aan de strijd voor een toe-
komst zonder alzheimer. Via deze weg wil de afdeling Beem-
ster alle collectanten bedanken voor hun bijdrage en inzet.
Informatie over Alzheimer Nederland is te vinden op:
www.alzheimer-nederland.nl. 

Sinterklaasoptocht in Middenbeemster
Sinterklaas maakt op zaterdag 5 december zijn 
jaarlijkse rondgang door Middenbeemster. Het 
feest begint om 13.30 uur bij het Heerenhuis in 
Middenbeemster. De Pieten delen daar aan ieder 
kind een aardigheidje uit, dus kom op tijd. Om 
13.45 uur wordt Sinterklaas welkom geheten door 
burgemeester Van Beek. De optocht begint om 14.00 
uur en eindigt om 17.00 uur weer bij het Heerenhuis. 

Route 2015
Start om 14:00 uur vanaf het Heerenhuis, vervolgens Rijperweg, 
Zwaansvliet, Boschrijk, (+ 14:15 uur) Vredehof, Weidezicht, 
Broedersbouw, De Eenhoorn, De Lepelaar, Odessa, Buiten-
rust, Belthoeve, Meerhoeve, (+ 14:30 uur) Aurora, Vlijthoeve, 
Bijenlust, Groenveld, Rijperweg, Rustenhoven, Belvliet, Rij-
perweg, Middenweg, (+ 14:45 uur) Schoolstraat, Leeghwater-
straat, Hugo de Grootstraat, Prins Mauritsstraat, (+ 15:00 uur) 
Uilenhoeve/Pijlenburg/Nachtegaalstraat, (+ 15:15 uur) Prins 
Mauritsstraat, Johan van Oldenbarneveltstraat, Nicolaas Crom-
houtlaan, (+ 15:45 uur) Westerhem, Nicolaas Cromhoutlaan, 
Rijperweg, H.M. van Randwijklaan, (+ 16:15 uur) Bernardus Hol-
landerstraat, Johannes Poststaat, Arie Prinsstraat, Jacob Groot-

straat, Nicolaas Johannes Jonkstraat, Johannes Ruijterstraat, 
Gerrit Hoogstraatenlaan, Elias Doetsstraat, (+ 16:30 uur) Cor-
nelis ten Hoopestraat, Raadhuisstraat, Koen Rozedaalstraat, (+ 
16:45 uur) Tobias de Coenestraat en Raadhuisstraat. Om + 17.00 
uur eindigt de optocht voor Het Heerenhuis.
De route duurt drie uur. Mijters geven de stopplaatsen aan; 
alleen daar houdt Sint even halt. De pakjes worden aan huis 
gebracht en dus niet op de stopplaatsen. Wie een pakje, moet 
bij de voordeur staan. 
Voor de kinderen van 2 t/m 9 jaar is er een wedstrijd. De 
knutselplaten, die naar eigen fantasie en creativiteit kunnen 
worden gekleurd, geknipt of geplakt, kunnen tot en met 
woensdag 3 december ingeleverd worden bij In’s en Out’s.  
Daar zijn ook extra platen verkrijgbaar. Deze wedstrijd is 
mogelijk gemaakt door de Beemster Ondernemers.

De organisatie van de optocht is alleen mogelijk door financiële 
bijdragen van de inwoners. Degenen die de collectanten 
hebben gemist en een bijdrage willen doen, kunnen terecht bij 
In’s en Out’s. Daar staat tot en met 5 december een collectebus. 
Ook is het mogelijk een bijdrage overmaken op bankrekening-
nummer NL85RABO 3569.41.841. 

Buurtvereniging Noordbeemster blikt terug
Buurtvereniging Noordbeemster heeft haar jaarverga-
dering gehouden in het voormalige basisschooltje al daar.

Er werd terug gekeken op de vele activiteiten die de vereniging met 
veel succes met meer – en soms ook iets minder belangstelling - 
voor alle leeftijdscategorieën heeft georganiseerd. Zoals: schaatsen 
voor jong en oud (dit jaar voor het eerst ), klaverjassen en keezen, 
verschillende workshops, nieuwjaarsreceptie, bingo voor de jeugd 
en voor de volwassenen, bowlen voor de jeugd op de middelbare 
school, paaseieren zoeken voor kinderen vanaf 0 jaar tot ze de basis-
school hebben verlaten, Klimduin te Schoorl voor dezelfde kinderen, 

buurtavond, Avondvierdaagse, Nationale Burendag met levend 
keezen, springkussen en barbecue. Na zes jaar trouwe dienst nam 
mevrouw T. Haring afscheid van het bestuur met een grote bos 
bloemen en een waardebon. Helaas heeft nog niemand zich aange-
meld om haar plaats in te nemen. Na de vergadering werd de eerste 
ronde gespeeld van het kampioenschap van de Noordbeemster van 
het klaverjassen  en keezen.
De prijzen vielen als volgt bij het klaverjassen: -1.  Hr. J. Wals (5521), 
2. Mw. T. Haring (5262), 3. Hr. D. Konijn (4905), 4. Mw. Van Baar 
(4834), 5. Hr. Konijn (4730), 6. Hr. N. van Baar (4648). Keezen:  1.  
Mw. T. Konijn (127), 2. Mw. T. Kramer (90), 3. Mw. M. Homan (59).



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 !

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

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

ADvErtErEN? www.binnendijks.nu
Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463

of mail naar info@binnendijks.nu 

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

 

Kerstborrel met: 

Gratis entree

20 december
Aanvang 16.00 uur

Na het steenwerpen is het
tijd voor gezelligheid 
vanaf 16.00 uur live muziek
met Johan Bouquet en 
Marcel Wessels  (the Showbusters)

 The Showbusters

met medewerking van steenwerpvereniging  ’t Mikpunt

Indoor steenwerpen 2015
Zondag 20 December
Aanvang 14.00 uur

Team 6 personen
€ 20,- per team

Indoor Steenwerpen
Spel: 3x tot de 10 
Dit concept is vorig jaar beproefd en met 
grote tevredenheid ontvangen. 
Een team van 6 personen speelt tegen 
een ander team. Na 10 worpen wordt er een 
tussenstand gemeld en opnieuw een 
indeling gemaakt. Het blijft spannend tot 
de laatste worp.
Inschrijfkosten € 20,00 per team.
Er zijn prijzen voor de winnaars en de 
beste gooier.

Speciaal voor de kinderen gratis
piratenland met 4 luchtkussens

Inschrijven mail of app. naar

Eddo van Gelderen 0628342291
Vermeld team en contactpersoon 

info@sportcentrumdekloek.nl

Pannenkoeken, lunch & diner
Maandag gesloten

Middenweg 177, 1462 HJ Middenbeemster
telefoon/fax: 0299-681371
www.beemsterspijshuis.nl

binnendijks
gemist?

Alle oude Binnendijks
zijn ook terug te lezen op

www.binnendijks.nu


