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kerst gezien
door kinderogen
Als kind verheugde ik me altijd enorm op de kerstdagen. De 
boom werd door mijn vader gekocht en in de standaard gezet, 
de versiering middels een wankele houten trap van de vliering 
gehaald. Het optuigen van de boom werd aan mijn zusjes en 
mij overgelaten. Voordat dit zover was, had mijn moeder nog 
een zeer belangrijke en cruciale taak uit te voeren. Deze taak 
bestond uit het aanbrengen van de elektrische kaarsjes die het 
jaar daarvoor zorgvuldig geordend in de daarvoor bedoelde 
originele doos waren opgeborgen. Het netjes verdelen van deze 
kaarsjes was voor haar dus een koud kunstje en in een mum van 
tijd uitgevoerd.

Als volwassene verheug ik mij nog steeds op diezelfde kerst. Omdat ik vlak voor 
die bewuste dagen jarig ben, krijg ik traditiegetrouw een prachtige Nordman 
van mijn kinderen. Deze wordt door hun vader gekocht en in de standaard gezet. 
De doos met  kerstversiering middels een stevige vaste trap van de gedegen 
bevloerde zolder gehaald. Alhoewel… 1 doos bleek niet meer voldoende ruimte 
te bieden en zijn er inmiddels 2 geworden. Naast de boom krijg ik namelijk ook 
al jaren de nodige kerstversierselen. Ieder huisje, boompje, beestje en bal is met 
liefde en door de kinderogen van mijn zoon en dochter uitgezocht. Veel van deze 
pracht en praal zal door menigeen als “kitsch” gezien worden. Het is maar hoe 
je kijkt. Het is zoals jij het ziet. Het optuigen van de boom wordt aan mijn 
kinderen overgelaten. De prachtig gekleurde stoffen engeltjes die ik als 4-jarig 
meisje van mijn beste vriendje gekregen heb, krijgen zoals altijd een prominente 
plek. Dat één van het stel door toedoen van een enthousiast huisdier er ietwat 
gehavend bijhangt mag de pret niet drukken. Voordat de kunst en het plezier van 
het versieren kan beginnen wacht mij als moeder nog een schone taak. Jawel….
het aanbrengen der lichtjes. In tegenstelling tot hetgeen van huis uit meege-
kregen, belandt onze verlichting echter en altijd in een toevallig voorhanden 
zijnde plastic tas. Grote verwarring alom. Maar zodra na enig oponthoud en 
gemopper deze zijn ontknoopt, staat onze boom in vol ornaat te stralen. Wij 
doen vervolgens exact hetzelfde. 

In deze editie van Binnendijks treft u veel kerst door kinderogen gezien. Ogen 
die nog met een onbevangen en pure blik de wereld bekijken. Zij zien het leven 
veelal nog vanuit hun hart. Een eigenschap die wij als volwassenen door de 
vaart van het leven soms vergeten zijn. Maar het is nooit te laat ons te herin-
neren en opnieuw te zien. 

Ik wens u namens het bestuur en de redactie, 
prettige feestdagen en een mooi 2016. 

                                                                                                              Joke RömeR

We cover all our nuts, fruits, cereals, with 
high quality milk, dark, white chocolate

Insulindeweg 29, 1462 MJ  Middenbeemster NL

www.chocobeemster.nl

Fijne feestdagen

W i n ke l c e n t r u m  O v e r w h e r e  •  Te l e f o o n  0 2 9 9 - 4 2 9 7 8 4

Smakelijk& 
PuurNatuur

De enige biologische
slagerij in Waterland

WEET WAT
JE EET   

w w w . n a t u u r s l a g e r i j k o e m a n . n l
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Het kan u niet ontgaan zijn. De opval-
lende advertentie in Binnendijks enige 
maanden geleden. “Ja ik wil” stond er 
met vette letters boven. 
Onze eindredacteur Marcel van Stigt 
was op zoek naar een betaalde baan.
Met zo’n aansprekende kop en pak-
kende inhoud, kon het niet missen zou 
je denken. Dat klopt. Marcel heeft vanaf 
1 december fulltime werk. 

Insulindeweg 9
1462 MJ Middenbeemster 
Tel. 0299-684345
Fax 0299-684804

P r e t t i g e  f e e s t d a g e n

SLOT’s
Groenten, fruit en
bloemen
Specialist in
fruitbakken en 
fruit abrahams

Zuiderpad 15, 1461 BP  Zuidoostbeemster
Telefoon (0299) 43 05 36

SLOT’s
Groenten, fruit en
bloemen

Specialist in
fruitbakken en 
fruit abrahams

Zuiderpad 15, 1461 BP  Zuidoostbeemster
Telefoon (0299) 43 05 36

Prettige feestweekPrettige Feestdagen

Geweldig voor hem en zijn gezin! U voelt hem al aankomen. Het 
eindredacteurschap kwam daarmee in het gedrang. Marcel wil 
zich begrijpelijk volledig concentreren op zijn nieuwe job.  
Gelukkig heeft de redactie Joke Römer bereid gevonden deze 
taak van hem over te nemen. Ze draait al een tijdje succesvol 
mee in ons team en heeft ervaring met het ‘schrijverschap’.  Een 
nieuwe drukker, een nieuwe eindredacteur. Binnendijks is en 
blijft volop in beweging.

NameNs de Redactie,

GeeRt 

Oud & nieuw

Lieve Marees, winnaar prijsvraag 
Lieve Marees, leerling uit groep 7 van de Blauwe 
Morgenster, is winnares geworden van de prijsvraag 
‘bedenk een slagzin over opgroeien zonder alcohol’. 
De jury heeft haar slogan “Alcohol is NIX voor mij” 
uit maar liefst tweehonderd reacties uit de regio 
gekozen als prijswinnend. 

Op maandag 30 november j.l. heeft zij uit handen van burge-
meester Joyce van Beek de prijs, een prachtige iPod, in ontvangst 

genomen. Haar slogan zal te zien zijn op boekenleggers die de 
jeugdverpleegkundigen van de GGD gaan uitdelen tijdens de 
gesprekken die zij voeren met leerlingen van groep 7 en hun 
ouders. Ook worden de komende tijd 5.000 ansichtkaarten met de 
winnende slagzin in de regio verspreid. De jury heeft unaniem 
gekozen voor de slagzin van Lieve omdat die krachtig, duidelijk en 
enthousiasmerend is en goed aansluit bij de doelgroep. Daarnaast 
legt de slagzin een link naar de landelijke NIX18 campagne die wil 
versterken dat niet drinken en niet roken tot je 18e normaal is. 

Aanleveren kopij & advertenties:
vòòr 8 janauri 2016 naar info@binnendijks.nu

Purmerenderweg 42a, Zuid-Oostbeemster
(bij de OS) • Telefoon 0299-681252

Dé leverancier van tuinplezier!

Volop
kerstbomen van

1e kwaliteit
Verkrijgbaar in vele

soorten van 1 t/m 7 meter 
Nordman, Blauwspar en gewone kerstbomen

Iedere zondag open 
van 10.00 tot 17.00 uur

Maandag t/m donderdag extra koopavonden
tot 20.30 uur en vrijdag tot 21.00 uur

a a n n e m e r s b e d r i j f

• N ieuwbouw • Verbouw • Renovat ie  • Onderhoud

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176  

info@aannemersbedrijftimmer.com

 Prettige Feestdagen

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster  

☎ 0299 681772   Fax: 0299 681774
www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

Koos,Monique en medewerkers
wensen u fijne feestdagen
en een fantastisch 2016

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

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

Wij wensen u �jne feestdagen en een zonnig 2016!
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Weidezicht 4, 1462 GB Middenbeemster
T: 0299 681289 / 06 13620781
www.martensadministraties.nl
info@martensadministraties.nl

Martens
Administraties

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar

autobedrijf
GP Car Tech

Get GP Car Team
wenst u

een goed 2016

Component 119 - 1446 WN Purmerend
Tel./fax : 0299 460 048

www.gpcartech.nl

Onderhoud, Reparatie, APK
en Airco service voor elk merk.

Ook verzorgen wij uw schade reparaties
en uitdeuken zonder spuiten!

Loei goede kerst 
Bij De Loeiende Koe proberen we zoveel mogelijk met natuurlijke elementen aan de 
gang te gaan. Zo maken wij met de kinderen mooie kerststukjes. En doen we houtblokken 
in onze (nep) openhaard, die in de centrale hal staat voor een huiselijke sfeer.

Binnen in de groepen horen we overal zingende kinderen en 
kerstmuziek. We creëren een gezellige kerstsfeer doormiddel van 
het maken van knutselwerkjes die naar de behoefte van het kind 
zijn gemaakt. Denk daarbij aan kerstbomen, kerstballen, kerst-
sterren etc. Ook buiten voeren we de kerstsfeer door. We gaan in 
stal in het stro kerstverhalen voorlezen. En de BSO is actief met 
het maken van een kampvuur waar ze hun zelf gemaakte 
broodjes kunnen bakken en hun marshmallow kunnen warmen.

Kerstlunch:
In de week voor kerst vind er een kerstlunch plaats. Daarbij 
maken we het gezellig met sfeerverlichting en kerstmuziek.
En we eten lekker tulband, kerststol en andere lekkere broodjes.
Zodat we het kerstgevoel aan de kinderen meegeven. 

de kiNdeReN eN het team vaN de LoeieNde koe 

weNst iedeReeN fiJNe feestdaGeN eN eeN Loei Goed 2016!

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:

  De kluitjes komen normaliter van Trees. 
Trees is echter ongelukkig ten val 
gekomen met haar fiets. Ze gaat lang-
zamerhand wel vooruit maar is de 
komende periode uitgeschakeld. Neem 
voor suggesties over de kluitjes contact 
op met de redactie: info@binnendijks.nu 

  Helmut de Voer bericht ons dat de door 
mevrouw de Boer overhandigde bloemen 

  aan de bestuursleden van de koersbal-
vereniging afkomstig zijn van alle 
leden. Ere wie ere toekomt.

  Zondag 13 december wordt een gezellige 
Kerstfair georganiseerd aan Zuiderweg 
60a in de Zuidoostbeemster met o.a. 
Beemster Zeepfabriekje, brocante, 
sieraden, glaswerk, keramiek, taartbeno-
digdheden en kerststukjes. U bent van 
harte welkom van 11 tot 16 uur.

  “Tafelzaken & tafels”  gevestigd in de 
Zuidoostbeemster (Zuiderweg 60a) sluit 
met de jaarlijkse Kerstfair de winkel. Er 
zijn hoge kortingen.

  24 april gaat de tweede editie van Run 
for KiKa Marathon van start in Londen. 

  Op 25 september de eerste editie in 
Berlijn en op 6 november de zesde 
editie van New York. Info: marathon@
runforkika.nl of 088-3665430.

  In 2016 bestaat Stichting Beemster 
Gemeenschap 70 jaar. 

  Oude edities van Binnendijks (vanaf 
2010) zijn vanaf heden weer in te zien 
via de site: www.binnendijks.nu.

   Heeft u ook kluitjes?
  Mail dit naar 
  redactie@binnendijks.nu of 
  geef het af bij drogisterij 
 Anneke Jonker.
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7 DAGEN IN DE WEEK OPEN. VOOR LUNCH, DINER, 
BEDRIJFSFEESTEN, VERGADERINGEN, PARTIJEN EN ANDERE 

EVENEMENTEN AL DAN NIET IN COMBINATIE MET GOLF. 
IN WINTERMAANDEN DINER UITSLUITEND OP RESERVERING.

RESERVERING
DINER EN 2E KERSTDAG 0299-422005

VOLGERWEG 42 BEEMSTER 0299 41 66 65
INFO@GOLFBAANBEEMSTER.NL

WWW.GOLFBAANBEEMSTER.NL

DE BESTE KWALITEIT - GUNSTIG GEPRIJSD
MOOI UITZICHT - RUIME PARKEERGELEGENHEID

Wij wensen u 
fijne kerstdagen 

en een
sportief 2016

kerstmarkt bij de boerderij van Odion
De boerderij van Odion in Middenbeemster orga-
niseert op 18 december een geweldige kerstmarkt. 
Tussen 13.00 en 15.30 uur kunnen belangstellenden 
op de Eenhoorn 66 terecht voor een keur aan hand-
gemaakte originele kerstgeschenken. Een bezoek 
aan deze locatie naast de volkstuinen in de wijk de 
Groene Poort  biedt tevens de gelegenheid om ken-
nis te maken met het Dag Activiteiten Centrum voor 
mensen met een verstandelijk en auditieve (=gehoor) 
beperking. Binnendijks ging alvast een kijkje nemen.

Ik word in woord en gebaar warm welkom geheten door de deel-
nemers en hun begeleiders.  Omdat de deelnemers doof zijn, 
wordt er op ongedwongen wijze gebruik gemaakt van ‘totale 
communicatie’. Dat wil zeggen gebarentaal, pictogrammen, foto’s 
en dergelijke. Het is duidelijk een werkplek waar de cliënt zich op 
zijn gemak voelt. Zich op eigen niveau en tempo kan ontwikkelen. 
Uitgangspunt daarbij zijn de individuele wensen, vaardigheden en 

behoeftes van cliënten.   Er is van alles te doen: keramiek, weven, 
houtbewerken, kokkerellen. Ze zijn duidelijk trots op hun met veel 
enthousiasme gemaakte eindproducten. Met recht. Want de 
gepresenteerde speculaas smaakt overheerlijk.  Allemaal hebben 
ze op eigen wijze meegewerkt aan de productie hiervan. Alleen 
daarom is een bezoek aan de kerstmarkt meer dan de moeite 
waard.  Een goed voorbeeld van hoe cliënten zich leren te ontwik-
kelen  op basis van eigen voorkeur.

Het is ook de plek waar mensen sociale contacten kunnen opdoen. 
Niet alleen onderling. Maar ook met andere bewoners uit de 
polder. Zoals vandaag met mij tijdens de rondleiding. En natuurlijk 
tijdens de markt. Door het jaar heen worden de handgemaakte 
eigentijdse producten  geleverd aan winkels in de regio.  Kortom:  
schenk dit jaar een ‘cadeau met een verhaal’.  De boerderij van 
Odion Eenhoorn 66 1462 ER Middenbeemster.

daNiëLLa

Swingend kerst vieren met Black Gospelkoor Beemster 
en band. Van langzame balladen tot uitbundige kerst-
songs. Gospels maar ook bekende kerstliederen in een 
geheel ander muzikaal jasje.

Zaterdag 19 december in Keyserkerk Midden Beemster 
Aanvang 19.30 uur. De zaal open vanaf 19.00 uur
Toegang € 10,- reserveer via helen.blackgospelbeemster@ziggo.nl

black gospel christmas

T (0299) 64 84 81  |  E willemschoon@planet.nl  |   WWW.VAKGARAGEWILLEMSCHOON.NL

TOT ZIENS AAN DE AMPÈRESTRAAT 31 TE PURMEREND

 Occasions

 Onderhoud & Reparatie

 Aircoservice

 Winter- en zomerbanden

 Trekhaken

 APK keuring

 Schadeherstel

 Haal- en brengservice

U kunt bij ons terecht voor:
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V.s.V. 
creatieve 
avond
Onze creatieve avond op 18 
november werd verzorgd door 
Miranda Klaver. De tafel lag vol 
met voorbeelden van mooie 
kettingen. We mochten zelf onze 
eigen ketting maken. 

Bij haar tafel konden we een kleur 
uitzoeken en we gingen aan de slag. De 
kralen waren van natuursteen gemaakt 
en dat maakte de ketting  mooi.  
Volgende avond is Kerst avond op 16 
december. Interesse in onze avonden? 
Informatie tel. 435513.

Nydia is meubelmaker en werkt voor Konijn 
Meubelmakers en de Beemster School voor 
Meubelmaken. En... Nydia vliegt!

In 2013 vloog Nydia naar Nepal om samen 
met een fysiotherapeut en anderen, aange-
paste meubels te maken voor kinderen met 
een handicap. Drie weken is zij daar inten-
sief bezig geweest en nu onderzoekt zij om 
in 2016 weer te gaan helpen. 
“Ik heb veel zin om volgend jaar weer naar 
Nepal te gaan, ik wil die mensen helpen. 
Als ik ga betaal ik de  reis zelf, maar als 
mensen mij willen helpen om materiaal te 

kunnen kopen dan vind ik dat te gek!”
De Vliegende Meubelmakers helpen 
wereldwijd, mensen in armere landen met 
het maken van hun meubels en leren hen 
het vak van meubelmaker. 
Naast Nydia zijn er nog 3 leerlingen van 
de Beemster School voor Meubelmaken 
die erover nadenken om naar Nepal te 
gaan. De school heeft  een 2 jarige oplei-
ding, waardoor je zowel hier als in andere 
landen aan de slag kunt.
“Het is een mooie kans om ook in andere 
landen te werken en zo bij te dragen aan 
een betere wereld”, vindt Nydia. 

“Als mensen meer willen weten kunnen 
ze mij bellen en voor informatie over de 
opleiding en cursussen kijk dan op de 
BEEMSTER SCHOOL VOOR MEUBEL-
MAKEN.NL”.

Contact met Nydia kan via 06 28835023 of 
nydiakohne@msn.com en informatie is er 
ook via www.vliegendemeubelmakers.nl.

Het is niet waarschijnlijk dat iemand ooit een vliegende
meubelmaker heeft gezien. Toch zijn ze er, ook in de Beemster.

Vliegende
meubelmaker
nydia kohne

EEN UITGELEZEN COLLECTIE 
bij Antiquariaat

Origineel kerstcadeau en niet duur:
een goed tweedehands boek!

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  

Serendipity

W W W . R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

DE VIJF VAN CO
1.  MODERN   
2.  KWALITEIT
3.  AANDACHT

4.  VAKMANSCHAP
5.  VOORDELIG

0299 67 34 64
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I.V.M. DE FEESTDAGEN ZIJN DE 
HUISARTSPRAKTIJKEN VAN DR. C. VAN AKEN 

EN DR. L. KEMPER BEPERKT OPEN.

De praktijk van dr. C. van Aken is gesloten van 
21 t/m 24 december 2015

Voor uitsluitend spoedgevallen neemt waar: 
dr. L. Kemper, Tobias de Coenestraat 3, 

tel; 0299-681455
zie ook; www.kemper.praktijkinfo.nl

De praktijk van dr. L. Kemper is gesloten van 
28 t/m 31 december 2015

Voor uitsluitend spoedgevallen neemt waar: 
dr. C. van Aken, Rijperweg 103, tel; 0299-681355

zie ook; www.huisartsvanaken.praktijkinfo.nl

tijdens avond/nacht,  weekend en feestdagen:
 huisartsenpost Purmerend, telnr: 0299-313233.

WIJ WENSEN U FIJNE DAGEN
EN EEN GEZOND 2016

 

 

 

Alle medewerkers
van Bakkerij Santhe

wensen u
prettige feestdagen!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2016 toe!

06-3004 90 91

Wij wensen u stralende feestdagen en een energiek 2016

Voorlees pret 
Bij ons kinderdagverblijf  Ootje Tontel van Stichting 
Kinderopvang Beemster zijn de kinderen dol op le-
zen. Helemaal nu in de donkere dagen van de winter, 
is het heerlijk om voorgelezen te worden. We hebben 
best veel boeken op het kinderdagverblijf, maar een 
nieuwe “lading” geeft altijd veel leesplezier!

Daarom maken we graag gebruik van de 
bibliotheek in het dorp. De pedagogisch 
medewerkers hebben allemaal deelge-
nomen aan de cursus “Boekstart” die 
verzorgd werd door Bibliotheek Water-
land. Dit heeft de samenwerking met de 
Bibliotheek duidelijk versterkt.  De biblio-
theek medewerkers zoeken nu bijvoor-
beeld op ons verzoek verschillende 
kinderboeken uit in een passend thema. 
In de winterperiode was het thema 

“December feesten”. Bij de bibliotheek 
hebben we een grote stapel Sinterklaas 
en Kerstboeken kunnen ophalen. 
Vertelplaten, ook te leen bij de biblio-
theek zijn voor onze kinderen (0-4) 
geweldig. De platen gaan in een speciaal 
vertelkastje, dat kastje zetten we midden 
op de tafel zodat iedereen het goed kan 
zien. Doordat de kinderen de grote platen 
bekijken en het verhaal verteld kan 
worden zonder onderbrekingen, zie je dat 

ze helemaal in het verhaal raken. 
We nemen onze boeken ook graag mee 
naar buiten. Zo kunnen we het verhaal 
echt samen beleven. Het boek “we gaan 
op berenjacht” is daar perfect voor. 
Gekleed met mutsen en sjaals gaan we 
samen de beer zoeken in de tuin. Het is 
geweldig om te zien dat kinderen hele-
maal opgaan in het verhaal,  bewegingen 
mee doen en heel veel nieuwe woorden 
op deze speelse manier leren. 
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F I T N E S S D E K L O E K . N L

AANBIEDING: IN DE MAAND DECEMBER GÉÉN INSCHRIJFGELD, 
D ECEMBER GRATIS EN 3X GRATIS INSTRUCTIE VAN PERSONAL TRAINER.

De Beemster in beweging
 Fitness de Kloek streeft ernaar om voor de zomer 2016 

van de Beemster de fitste gemeente van Nederland te maken. 
Heeft u er ook al lang over nagedacht om te starten met een gezondere leefstijl, dan is het nu 
het moment om de knoop door te hakken en te starten. Wilt u zich energieker, leniger, slanker en 

krachtiger gaan voelen? Bel (0299 681807) of mail (dekloek@quicknet.nl) ons snel, om een afspraak 
te maken, wij zullen u vanaf het eerste moment professioneel voorlichten en begeleiden.

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

de slaperige sterrenstaarder
Philip valt overdag altijd in slaap, omdat hij het ’s nachts niet kan 
laten om naar de sterren te staren. Zijn vrienden stellen hem voor 
om ’s nachts met ogen dicht schaapjes te tellen, zodat hij wel kan 
slapen en overdag niet alle belangrijke dingen mist.

Op een nacht echter, als alle anderen 
slapen ziet Philip een bijzondere ster aan 
de hemel. De ster beweegt. Hij besluit de 
ster te volgen. Na een poosje ontmoet hij 
een paar herders. Schapen tellen maakt 
hen sla-perig. Daarom vragen ze Philip 
om hen te helpen. Maar ook hij valt in 
slaap. Als hij wakker wordt zijn ze alle-
maal verdwenen.
Vervolgens ontmoet hij een paar Wijzen op 
kamelen. Hij is verbaasd dat zij sterrenkij-
kers zijn, die eveneens die ene ster gevolgd 
zijn. De ster is net gestopt boven een stal-
letje in Bethlehem. De Wijzen zeggen Philip 
dat het niet erg wijs is om als kleine jongen 
’s nachts alleen door de we-reld te trekken. 
Ze besluiten dat het wijs is om hem naar 

huis te begelei-den. Maar eerst willen ze 
nog even dat stalletje bezoeken om daar 
de nieuw geboren koning te begroeten. Ze 
gaan op weg naar het stalletje om daar te 
ervaren dat dit al vol zit met allerlei herders 
en engelen. Allemaal staren zij naar het 
kind in de kribbe.
Erg moe inmiddels, valt Philip in slaap bij 
de kribbe. Als zij hun cadeau-tjes gegeven 
hebben zijn de Wijzen gereed om de 
slaperige sterren-staar der naar huis te 
brengen en zij maken hem wakker. Hij is 
verdrietig omdat zijn vrienden nooit 
zullen geloven wat er allemaal gebeurd is. 
Maar iedereen zegt, zij zullen het wel 
geloven. Wij zullen het ze allen vertellen. 
Allen gaan ze de stal uit en beginnen zo 

hard te roepen dat alle kinderen er aan 
komen gelopen. Philip zegt tegen ze: Zie 
je wel dat ik het belangrijkste niet mis!

Dit prachtige kerstverhaal wordt 
door kinderen in musical vorm 
opgevoerd.

Zondag 20 december 16.00 uur 
 Kapel Z.O Beemster
Donderdag 24 december 19.00  
 Kerk Middenbeemster  
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Ik ontmoette Vaira toen ik het Janusz Korczak huis in Midden-
beemster bezocht. Het Janusz Korczakhuis is een onderdeel van 
Breidablick, een antroposofische woon- en werk gemeenschap 
voor mensen met aangeboren en met niet-aangeboren hersen-
letsel. In het Janusz Korczak huis wonen 12 mensen.

Voor Vaira Willemsen, de vrije school doorlopen in Friesland en 
Groningen en inwoner van Amsterdam, voelt het in Beemster als 
thuiskomen. In 2005 begon Vaira als werkplaatscoördinator bij 
Breidablick. In 2008 werd het Janusz Korczakhuis geopend en 
Vaira werd in 2009 gevraagd te solliciteren. Met veel plezier en 
toewijding werkt ze daar sindsdien als teamleider-huisleider. 
“Coachend leiderschap om mensen te faciliteren zodat zij goed 
tot hun recht komen, dat is wat ik belangrijk vind in mijn werk. De 
antroposofische doelstelling van de Raphaelstichting past bij mijn 
levensvisie.” We kunnen Vaira al wandelend tegenkomen in 
Beemster of in de Eilandspolder. “Gesprekken met medewerkers 
en bewoners doe ik vaak lopend door de polder. Het praat makke-
lijker als je wandelt en buiten bent,” alsdus Vaira. 
De bewoners van het Janusz Korczak dragen hun steentje bij in 
Beemster. Ze werken in de houtwerkplaats op eigen terrein of op 
het terrein van Breidablick in de winkel of op de boerderij. Tijdens 
de Beemster marathon vullen ze goodybags en bij de Avond Vier-
daagse wordt door hen een stempelpost bemand. Maar ook bij 
Muziek aan de Middenweg zijn de bewoners actief. “De program-
mering op ons terrein wordt dan afgestemd op de bewoners/
medewerkers. Het trekt elk jaar veel bezoekers. De bewoners 
bieden koffie en thee aan waardoor we wat extra inkomsten 
genereren. En dat is hard nodig, net als extra vrijwilligershanden.” 

Op mijn vraag of ze een droom heeft voor Janusz Korczakhuis, is 
ze duidelijk. “Ik hoop dat het nog lang blijft bestaan. Ook in 
deze tijd van bezuinigen moeten wij het hoofd boven water 
houden. Het initiatief is destijds door Wooncompagnie in samen-
spraak met de Raphaelstichting genomen en hopelijk kan dat 
blijven voortbestaan. We zijn mede afhankelijk van vrijwilliger 
inzet en kunnen extra handen gebruiken. Denk aan het onder-
houden van de boomgaard en het letterlijk plukken van de 
vruchten en die verwerken. Daar kan veel meer mee. Ook willen 
we een groter fietsenhok op het terrein, daar hebben we 
middelen, maar ook hulp voor nodig. We hebben al veel geluk 
met Beemster vrijwilliger Leo, die ontzettend veel doet voor ons. 
Van het vervangen van een lamp tot het rondrijden van bewo-
ners. Een grote versterkende kracht is hij”. 

Meer interactie tussen Beemster en Breidablick en het Janusz 
Korczakhuis is een andere droom van Vaira. “Denk bijvoorbeeld 
aan het samen eten met buurtbewoners. Het zou mooi zijn als 
maaltijden, gemaakt van onze biologische producten, in Breida-
blick worden bereid voor inwoners van Beemster. Maar er zijn 
ook tal van andere interactiemogelijkheden. Zo hopen we dat 
vanaf het voorjaar, met de opening van de winkel van Breida-
blick in de Kosterij op het Marktplein, de contacten met Beem-
sterlingen een goede boost krijgt.”

Joyce vaN Beek

BuRGemeesteR vaN BeemsteR

@aJmvaNBeek

MIDDENWEG 192a, MIDDENBEEMSTER  T. (0299) 68 14 20 

KRAMER BEEMSTER BV
Grondwerk, Agrarisch/ Cultuurtechnisch Loonwerk en
Aannemerij, Levering van zand en tuingrond

W W W . K R A M E R B E E M S T E R . N L     I N F O @ K R A M E R B E E M S T E R . N L

wenst iedereen prettige feestdagen! 

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe 
& een gelukkig en gezond storingsvrij 2016

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

In gesprek met…
Vaira willemsen
Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel 
Beemsterlingen of personen die binding hebben met 
Beemster. Inspirerend en boeiend om naar de verha-
len 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 inter-
view ik mensen met een verhaal.
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Wij Wensen u prettige feestdagen

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN
GEZONDE EN

GOEDE START IN 2016!

MET VRIENDELIJKE GROET
EERLIJK & HEERLIJK

VAN BERGE
Vredenburghweg 1
Zuidoostbeemster
Telefoon: (0299) 43 34 16

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!

ASBEST,
STOF TOT NADENKEN

Peuterpret 
Peuteropvang bij Stichting Kinderopvang Beemster 
biedt opvang aan peuters tussen de 2 en 4 jaar en 
heeft een tweetal vestigingen: de Speelhut in Mid-
denbeemster en de Boomhut in Zuidoostbeemster. 
De peuters komen één of meer ochtenden in de 
week van 8.30 tot 13.30 uur op de opvang. 

Hier kunnen zij onder begeleiding van twee pedagogisch mede-
werksters in groepsverband met andere kinderen spelen en 
kennis maken met verschillende activiteiten en spelmaterialen. 
Nederlands is de voertaal en centraal staan veiligheid, persoon-
lijke aandacht en gezelligheid. Een basis waaruit ieder kind zich 
prettig kan voelen en zich kan ontwikkelen. Tevens wordt er veel 
aandacht besteedt aan voor en vroegschoolse educatie, taal- en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Soms worden er zelfs al vriend-
schappen voor het leven gesloten. Samen spelen en genieten 
van de aankomende kerstdagen hoort daar natuurlijk ook bij. In 
de Boomhut mochten de kinderen de juffen Sabina, Annemieke 
en Louise helpen bij het optuigen van de kerstboom. Een bezig-
heid die veel blije gezichtjes opleverde. 

Joke

En als je nou naar dat laatste op zoek 
bent, dan willen wij alleen maar zeggen:” 
zoek niet langer, maar wordt vrijwilliger 
bij Onder de Linden. Dit kleine theater aan 
het Marktplein brengt al ruim 25 jaar 
muziek, cabaret en kindervoorstellingen. 
Die activiteiten willen we graag 
uitbouwen zodat de Beemsterlingen 
(nog)meer in hun eigen polder kunnen 
beleven. Maar daar hebben we nou juist 
die Beemstelingen voor nodig. 
Nodig als vrijwilliger in de bar, nodig als 
vrijwilliger bij de techniek, nodig als  vrij-
williger... Enfin vul maar in. Als je iets wilt 
doen bij Onder de Linden, dan vinden we 
met elkaar daar iets passends voor.

Dus zet het even op je “dat wil ik doen-
lijstje”, en meld je aan bij Onder de Linden. 
Dat kan per e-mail (odlbeemster@outlook.
com) maar je kunt ook bij een van de 
programma’s binnenlopen om alvast even 
de sfeer te proeven. Hou dus het programma 
in de gaten, heel eenvoudig op www.onder-
delinden-beemster.nl.
En draag je Onder de Linden wel een warm 
hart toe, maar ben je niet echt het vrijwilliger-
stype, dan bestaat ook de mogelijkheid om 
“Vriend van Onder de Linden” te worden. 
Voor € 15,00 per jaar zorg je dat Onder de 
Linden kan blijven draaien en daarbij krijg je 
als eerste het nieuwe programma en heb dus 
ook de mogelijkheid om eerder en tegen een 

gereduceerde prijs te bestellen. En vriend 
wordt je door eenvoudig je gegevens te 
mailen aan odlbeemster@outlook.com. Wij 
doen de rest.
Dus eigenlijk ook iets voor je “dat moet ik 
nog doen in 2015-lijstje”. Wij van Onder 
de Linden kijken naar je uit en wensen 
ieder een hele mooie kerst toe en een 
voorspoedige en veilige jaarwisseling. 

Zet Onder de Linden op je lijstje !!
Volgens een goed en oud gebruik wordt in december gekeken wat er in het afgelopen jaar gebeurd is en 
wat we volgend jaar willen gaan doen. Dat “gaan doen” kan betekenen dat je alvast je vakantie gaat plan-
nen. Maar ook wat je in de rest van het jaar gaat doen, welke hobby je er op na gaat houden. Want, het 
mag duidelijk zijn een mens moet een hobby hebben, nietwaar.
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Doe Mee! breedbandbeemster.net

Breedband Beemster

 

 

Bij het ter perse gaan van deze krant heeft Breedband Beemster nog niet iedereen in de Beemster kunnen helpen bij het aanmelden voor 
glasvezel. Omdat we iedereen persoonlijk willen helpen bij het aanmelden met ons deur- tot- deur team, duurt dat door de grote 
belangstelling langer dan verwacht.

De komende weken  zorgen we ervoor dat iedereen nog de kans krijgt zich aan te melden, via het deur-tot-deur team of het bezoeken 
van een inschrijfavond.  Gezien de interesse voor glasvezel hopen we dan ook groen licht voor de volgende stap te kunnen geven = 
de �nanciering. Voor de mensen die nog niet de�nitief voor glasvezel gekozen hebben, is het nu écht het moment mee te doen!

We zien dat het onderwerp lééft in Beemster en willen alles uit de kast halen om deze eenmalige vraagbundeling voor eind december 
succesvol af te ronden. Een tweede kans krijgt de Beemster niet meer. Het is NU of NOOIT.

In overleg met de provincie Noord-Holland is daarom besloten om de maand december te gebruiken om iedereen die nog niet gekozen heeft, 
persoonlijk te benaderen en te helpen met het invullen van het aanmeldformulier. We organiseren daarvoor 2 speciale inschrijfavonden: 

U kunt ook nog steeds aanmelden op www.breedbandbeemster.net en tot eind december gebruik 
maken van ons aanbod van 250 Mbps in plaats van de standaard 100 Mbps.

Blijf uw vrienden, buren en kennissen motiveren om gezamenlijk de hele Beemster te voorzien 
van glasvezel. Wij vragen u vriendelijk om de raamposter te laten hangen tot eind december.

 En voor iedereen die al aangemeld is: bedankt voor uw steun en we gaan ervoor om glasvezel 
daadwerkelijk te realiseren voor u !

Met vriendelijke groet, 
Stichting Breedband Beemster

Frank van Boven
Voorzitter
M: 0299 606 306
info@breedbandbeemster.net

dinsdag 22 december     buurthuis ZOB       van 20 - 21 uur
maandag 28 december  gemeentehuis MB  van 20 - 21 uur  de laatste inschrijfavonden! Leesgroep in oprichting in Middenbeemster 

zoekt nog geïnteresseerden
De leesgroep die Nederlandstalige literatuur en 
eventueel enkele geschiedenis titels wil gaan lezen 
maakt een keuze uit de literatuurlijsten van de lan-
delijke organisatie Senia. 

Zie www.senia.nl voor meer informatie over de werkwijze. 
Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de hand van lees-
wijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep 

houvast bieden. De besprekingen kunnen
plaatsvinden in de bibliotheek tijdens 
openingsuren. De keuze van de boeken
en het tijdstip van bespreking wordt in 
onderling overleg vastgesteld.
Heeft u belangstelling voor deze leesgroep, neem dan contact 
op met miekvandesande@hetnet.nl of met Stichting Senia via 
info@senia.nl of bel 0570-562656.

Prettige feestdagen

Beemsterlants  
Slachtplaats

Wij wensen 
u prettige 
feestdagen

BOUW en INTERIEUR

T 0299-684151  F 0848-325106
www.RONALDVANDERPLOEG.NL

Prettige kerstdagen 
&

kerst voor 
ieder kind

Tijdens de lunchpauze wordt er druk geoe-
fend door het maar liefst uit 94 zangers en 
zangeressen bestaande koor. Het nummer  
“alsjeblieft” is favoriet en zal tijdens het 
optreden op 17 december uit volle borst 
worden gezongen. Naast het koor zullen ook 
een aantal kinderen hun muzikale talent op 
diverse instrumenten ten gehore brengen en 
wordt het geheel door een aantal enthousi-
aste danseressen opgevrolijkt. Tijdens dit 
optreden mogen ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes, verzorgers, ooms en 
tantes meegenieten. Daarna schuiven de 
kinderen gezellig aan bij de kerstdis die in 

iedere sfeervol versierde klas klaar zal staan.
 
Naast het eigen kerstfeest wordt er door de 
leerlingen van de Bloeiende Perelaar ook 
stilgestaan bij de kinderen die het elders 
op de wereld minder veilig getroffen 
hebben. De dametjes Juna, Lisa, Nadina en 
India van groep 7 hebben het plan opgevat 
om geld in te zamelen voor het inmiddels 
overbekende Serious Request. De dj,s van 
het Glazen Huis zetten zich in december 
2015 samen met Nederland in voor de 
generatie van de toekomst in oorlogs- en 
conflictgebieden. Kinderen en jongeren die 

leven onder de meest extreme omstandig-
heden en daardoor weinig kans hebben op 
scholing en ontwikkeling. 
Tijdens de gymles van meester Edgar zullen 
de kinderen een sponsor hindernisloop 
gaan houden. De opbrengst van deze 
sportieve inspanning zal bij het Glazen 
Huis in Heerlen door een delegatie van 
afgevaardigden worden gebracht. Op 
deze manier wordt de kerstgedachte voor 
en door kinderen op geheel eigen initia-
tief  en met een goed hart uitgedragen.

Joke 

Traditiegetrouw heeft juf Peggy van obs de Bloeiende Perelaar uit Zuid-
oostbeemster het dirigeerstokje weer ter hand genomen om kinderen van 
groep 5, 6, 7 en 8 een aantal mooie kerstliedjes samen te leren zingen. 
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Afgelopen vrijdag met een 
mooi boeket van Ranonkel op 
weg naar de familie Mol in de 
Pieter Kramerstraat. De kof-
fie en thee met wat lekkers 
staan al klaar dus we gaan 
meteen van start.

Hoewel Jos in Purmerend is geboren 
en Trees in Amsterdam kun je toch 
wel spreken van Beemsterlingen, 
want ze wonen inmiddels al 52 jaar 
met veel plezier op dit adres.
Jos heeft zich ongeveer 30 jaar 
ingezet voor de PRO Ziekenomroep 
Purmerend (nu Waterland Radio). 
Als ‘’knoppenman’’ alsmede de man 
voor onderhoud en bouw van de studio’s. In 1960 is de 
Ziekenomroep opgericht en dat was echt vanuit een 
bezemkast die behangen was met eierendozen. Muziek-
dragers en cassetterecorders werden door vrijwilligers 
meegebracht en Jos heeft zelf destijds een mengpaneel 
gebouwd. Ook in Onder de Linden heeft Jos zo’n 10 jaar 
het licht en geluid verzorgd.
Als klusjesman binnen WonenPlus werkt hij een variabel 
aantal uren, dat is erg leuk om te doen. Deze organisatie 
richt zich in principe op het ondersteunen van kwetsbare 
mensen (ouderen, mensen met een beperking en chronisch 
zieken), zodat zij zo lang mogelijk op een prettige wijze 
thuis kunnen blijven wonen. Het accent ligt op incidentele 
hulp en structurele ondersteuning , die niet door profes-
sionals wordt geleverd.
Daarnaast werkt Jos als vrijwilliger in het Repair Café. Eens per 
maand in het Buurthuis en eens per maand in Middelwijck. 
Repair Café is een repareerbijeenkomst. Je kunt er meege-
brachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilli-
gers. U bent uw assistent bij uw eigen reparatie. Eigenlijk 
zijn de reparateurs/vrijwilligers ook een beetje onderwijzer. 
De reparatie is gratis, u betaalt alleen de onderdelen 
(overigens: er staat wel een fooienpot…).
Trees heeft in 2001 ‘’Aangenaam samen aan tafel’’ opge-
tuigd samen met zo’n 18 vrijwilligers. Voor de gezelligheid 
samen eten, beetje praten of naar muziek luisteren. Een hele 
leuke tijd geweest, maar na ongeveer 10 jaar was de tijd 

aangebroken om iets anders te gaan doen. Binnen Wonen-
Plus heeft Trees dan ook haar steentje bijgedragen in de 
vorm van het besturen van de zgn. Boodschappen bus, daar 
is ze echter sinds kort mee gestopt, o.a. vanwege de vermin-
derde animo van bewoners die hiervan gebruik maakten.
Dit soort werk is Trees trouwens wel ‘’op ’t lijf geschreven’’, 
want in het dagelijks leven heeft ze zeker een jaar of vijf-
tien elke dag de busjes van JonkCars bestuurd om gehan-
dicapte kinderen naar school te brengen en op te halen.
Verder heeft ze zich ingezet in Zuid Oost Beemster voor het 
organiseren en huisvesten van de buitenlandse deelne-
mers aan de Purmerade. 
Een aantal jaren geleden is echter gebleken dat het organiseren 
van dit prachtige muziekfestival niet meer haalbaar was.
Wat stond en staat er nog meer op het vrijwilligerspro-
gramma van Trees?
Haar werkzaamheden binnen de bewonerscommissie van 
Zuiderhof en gastvrouw zijn in het Repair Café. Maar last but 
not least: de (mantel)zorg die Trees en Jos beiden hebben voor 
de 94-jarige (schoon)zus die in Nunspeet woont.
Al met al een behoorlijke lijst van diverse vrijwillige bezig-
heden waarmee beiden hun tijd invullen en ingevuld hebben.

Trees en Jos bedankt voor dit leuke gesprek en ik wens 
jullie fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

NeL waLkeR

De vrijwilligers van het 
kwartaal: trees en jos Mol

De Zorgcirkel, voor de juiste 
zorg, behandeling, revalidatie en 

ondersteuning. 

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een voorspoedig 2016!

088 - 55 99 500
www.zorgcirkel.com

AVIA Xpress Middenbeemster • Middenweg 131

Kijk op www.aviamarees.nl voor al onze 55 stations. 

Tanken met feestelijke
kortingen bij AVIA Xpress!
Bij AVIA Marees tankt u snel, veilig 

én voordelig! We zien u graag bij 

één van onze stations in o.a. 

Middenbeemster of Purmerend. 

Fijne feestdagen!
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As I left my fathers house is een toneelstuk met vluchtverhalen van migran-
ten. Verhalen uit de Bijbel, de Koran en de Tenach mengen zich met persoon-
lijke geschiedenissen van vluchtelingen. Zij moesten huis en haard verlaten 
en vertellen over het gevaar, de pijn van verlies en machteloosheid over een 
onzekere toekomst. Maar ook: over het verlangen naar een nieuw begin en 
het geloof in de kracht van liefde. 

In de Wereldtuin werken vrouwen uit Nederland en vele andere 
landen op dinsdag en donderdag samen. We verbouwen 
groenten, kruiden en bloemen. Het najaar staat in het teken van 
de oogst: kleurrijke veldboeketten, geurige kruiden en groenten. 
Dit najaar bezochten we de voorstelling “As I left my fathers 
house” van Bright Richards. Een mooie titel die voor ons aanlei-
ding was voor een bijzondere activiteit. Hoe was het om je 
ouderlijk huis te verlaten? Hoe kunnen we van wij en zij naar ik 
en wij? Op deze vragen zochten we naar antwoorden, die we 
verbeeldden in eigen schilderijen en gedichten.  

We lieten ons inspireren door beroemde schilders. Door 
Picasso, die zijn penseel aan een lange stok bond om overzicht 
te houden. Van Gogh zei dat zijn stillevens eigenlijk verbeel-
dingen waren van hemzelf. Dat inspireerde ons om in de tuin 
onze eigen stillevens te maken. We namen aandenkens mee uit 
onze jeugd  om te schilderen en deelden de verhalen die erbij 
hoorden.  In het voetspoor van de kunstenaars Lucebert en 
Charlotte Salomon schreven we gedichten en korte verhalen 
bij onze schilderijen. 

Maar natuurlijk was er ook het werk in de tuin dat om aandacht 
en zorg vroeg. We plukten goudsbloemen, raapten walnoten en 
pompoenen bij de buren. We zochten naar bramen en smeer-
wortel in de Eilandspolder. We bereidden heerlijke gerechten en 
maakten Calendula zalf van Goudsboemen en smeerwortelzalf 
met bijenwas van buurman Hans. De leerlingen van groep 8 van 
de Lourdesschool kregen Tai Chi les. Ze leerden Chinese letters 
schrijven en hoe je een Loempia maakt. Voor Sint Maarten 
maakten we tuinlampionnen. 

In de kapel van het klooster sloten we het jaar af met een heus 
Wereldtuinvrouwenkoor dat de sterren van de hemel zong. Wij 
bedanken het Coöperatiefonds Rabobank, het Oranje Fonds en 
de Gemeente Beemster/Purmerend voor weer een mooi Wereld-
tuin jaar. 

Meld je nu aan voor het voorjaar en/of het najaar project in 
2016 op welkom@dejohanneshof.nl. 
Meer info vind je op www.dejohanneshof.nl en 
facebook dejohanneshof.westbeemster. 

Hollandse Meesters
in de wereldtuin

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster
Tel.: 0299-683463 - www.kooskoning.nl

Aannemersbedrijf - Middenbeemster

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

www.beemsterschilders.nl

Koos,Monique en
medewerkers wensen u
fijne feestdagen en een

fantastisch 2016 

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
   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

Patricia, Paula, Linda en Sandra wensen jullie hele fijne feestdagen!

Wenst iedereen

gezellige

feestdagen!

Verpakkingen, Displays, Mailings,
Signing, POS-materiaal

Pieter Hagendoorn - 0639878652

D i s p l a y i n g       y o u r       s u c c e s s
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MIDDENBEEMSTER
Middenweg 152 • Telefoon: (0299) 68 37 68

www.trompgarantiemakelaars.nl

Aan het einde van onze verbouwing én aan het begin van 
een nieuw jaar, wensen wij u fi jne feestdagen en een 

voorspoedig en gezond 2016!
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BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON: (0299) 452 452  n  GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET 

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.)

ALGEMEEN
PUBLICATIE IN DE SCHERMER EN

BEEMSTER OP ZONDAG
In de kerstvakantie is er geen Binnendijks. Vandaar dat de gemeente de officiële 
bekendmakingen publiceert in de Schermer en Beemster op Zondag in het 
weekend van 2-3 januari 2016.

BURGERZAKEN GESLOTEN OP
1E KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG

Op 1e Kerstdag 25 december en Nieuwjaarsdag op 1 januari is het gemeentehuis 
van Beemster gesloten.

INZAMELING KERSTBOMEN
Op woensdag 13 januari 2016 kunnen in Beemster weer kerstbomen worden 
ingeleverd. Voor elke kerstboom wordt door de gemeente €0,50 vergoed. 
Deze actie is nadrukkelijk bedoeld voor de jeugd uit de gemeente Beemster. Dit 
betekent dat als de aanbieder(s) van de kerstbomen hier niet aan voldoen, de 
vergoeding van niet wordt uitgekeerd. In twijfelgevallen kan om legitimatie worden 
gevraagd.

Het inleveren van de kerstbomen kan en mag alleen op woensdag 13 januari 
bij onderstaande inzamelpunten:
13.30 - 15.00 uur Zuidoostbeemster
   J. Grootlaan, op de hoek nabij de vijver
13.30 - 14.00 uur Westbeemster
   Kerkplein
14.15 - 14.30 uur Noordbeemster
   Schoolplein De Bonte Klaver
13.30 - 15.00 uur Middenbeemster
   Tobias de Coeneplein, parkeerterrein
   Gemeentehuis: Rijn Middelburgstraat 1, parkeerterrein
    Nicolaas Cromhoutlaan, nabij de glascontainer 
   bij ingang Westerhem.
   Rustenhoven, nabij de glascontainer
   Groenveld nabij de glascontainer.
Dus doe je best, verzamel de kerstbomen en lever ze in voor een extra zakcentje!

AFVALKALENDER 2016
In deze Binnendijks vindt u de afvalkalender voor 2016. U kunt dit exemplaar 
uitnemen en bijvoorbeeld ophangen in de meterkast zodat u ook komend jaar 
precies weet wanneer welke container wordt geleegd.

Voor bewoners van de ‘blauwe wijk’ verandert de inzameldag van maandag 
naar dinsdag. Deze bewoners hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.

Voor meer informatie over afvalinzameling kunt u terecht op www.beemster.
net/afval of neem contact op met het Klantcontactcentrum via (0299) 452 452.

BESTUUR

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN 
RAAD OP 15 DECEMBER 2015

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Rijn Middel-
burgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de 
raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere:
  Voorstel om in principe in te stemmen met de realisatie van een supermarkt 

aan het Middenpad in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West
 in Zuidoostbeemster.

  Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle  
van de jaarrekening 2015.

  Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2016.
  Voorstel met betrekking tot de analyse mogelijke oorzaak en omvang  

tekort bijstandsbudget.
  Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening   

gemeente Beemster 2016.
  Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de voorgenomen  

stopzetting van de uitvoering van het transitieplan voor BaanStede.
Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de  
raadscommissie op 15 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 de openingstijden ter inzage in 
het gemeentehuis. 

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht 
vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact 
op met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.
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VERLEENDE VERGUNNING OF 
ONTHEFFING A.P.V. 

EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
24 november 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 

op of aan de openbare weg, drie-
hoeksborden, Old Stable /Sale 

24 november 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 
op of aan de openbare weg, drie-
hoeksborden, Sg de Triade open 
dag januari 2016 

24 november 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 
op of aan de openbare weg, drie-
hoeksborden, Sg de Triade open 
dag februari 2016

24 november 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 
op of aan de openbare weg, drie-
hoeksborden, WL deals 2015

25 november 2015 Kern Zuidoostbeemster  Receptie in M.F.C. en optocht   
Sint-Nicolaas op 28 november 2015

1 december 2015 Prins Mauritstraat   Vergunning plaatsen voorwerpen 
op of aan de openbare weg, textiel 
inzamelingcontainer 

1 december 2015 Klaas Hogentoornlaan  Vergunning plaatsen voorwerpen
     en Rustenhoven  op of aan de openbare weg, textiel 

inzamelingcontainer
1 december 2015 Middenweg 176  Vergunning plaatsen voorwerpen op 

of aan de openbare weg, steiger.

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.
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BORDENLIJST GRAVEN 2015-2016
Van onderstaande graven zijn de rechten verlopen. Ook zijn er geen rechthebbenden 
bekend bij de gemeente. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
graag in contact willen komen met familie, rechthebbende (of nabestaande 
daarvan) van de vermelde graven. Tot 31 december 2016 kunt hierover contact 
opnemen met de gemeente Purmerend - begraafplaatsadministratie via 
(0299) 452 452 of begraafplaatsadministratieBeemster@purmerend.nl. 
Als er geen reacties komen zal de gemeente In 2017 tot ruiming van genoemde 
graven overgaan. Na ruiming kan geen aanspraak meer worden gemaakt op 
vroeger uitgegeven grafrechten.
C4  Meijer, Daniël 9-6-1959  - Bakker, Hillegonda 21-8-1939
C10 Klaver, Aaltje 18-6-1941 - Twisk, ArieJan 29-1-1940
C22 Kaptein…4-4-1974 – Kjanse - Krijn 4-11-1940
C28 Tuijnman, Grietje 3-1-1952 - Kracht, Hendrik D 1-3-1941
C35 De Jong, Jacob 2-12-1959 - Rijpstra, Neeltje 30-10-1941
C46  Bijl, Jannetje 4-1-1964 - Jongens, Pieter 17-12-1959 - 
  Jongens, Aaltje 19-10-1942
C47 v. Twisk, Hendrica 6-8-1951 - Beets, Jan 22-10-1942
C66 Zijp, Jacob 24-5-1952 - Middelburg, Klara 8-5-1944
C98 Bouma, Wijbe 19-6-1945 - Dinkela, Pietertje 19-6-1945
C112  Kooijman, Maria 14-5-1954 - Marrees, Dirk 8-8-1946
C120 De Boer, Grietje 21-3-1959 - Doets, Maarten 30-12-1946
C142 v. Twisk, Jansje 22-10-195 - Eijssen, Poulus 22-3-1949
C147 Korver, Eijbert 27-4-1991 - Slagter, Gerritdina C. 27-12-1980
C152 Ernsting, Hillegonda 8-8-1994
C155 Buijten, Guurtje 31-10-1970 - Smit, Willem 15-3-1949
C163 Beets, Klaas 15-5-195 - De Groot, Trijntje 9-7-1949
C165 Brand, Abraham 2-8-1961 - Visser, Trijntje 11-8-1949
C216 Duijves, Cornelis 31-10-1958 - Breg, Trijntje 10-6-1952
C223 Voorn, Maretje 22-6-1983 - Ott, Pieter 1-12-1952
C227 Edel, Trijntje 26-6-1967 - Bos, Matthijs D. 23-3-1953
C233 Blaauw, Frederik 1-4-1967 - Kreuger, Maria 14-11-1953
C235 Visser, Cornelia 7-6-1961 - Visser, Reindert 15-2-1918
E12 v. Essen, Hendrik J.P. 25-8-1984
E16 Dubbeld, Arian B. 17-12-1984
E25 Koster, Dieuwertje 12-2-1994 - Zijp, Klaas 1-10-1985
E27 v. Splunter, Antje 15-10-1985
E63 Mulder, Jantje 30-1-1992

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 23 november 2015 met besluitnum-
mer 1245228 besloten de volgende huisnummers te hernummeren:
Intrekken  Vaststellen Ten behoeve van
Rijperweg 64 wordt Rijperweg 64a,  Woonfunctie
   Middenbeemster 
Rijperweg 64a wordt  Rijperweg 64, Winkelfunctie
   Middenbeemster 
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift 
ondertekenen. Hierin staat ten minste:

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

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

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON: (0299) 452 452  n  GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET 

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.)

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
3 december 2015 woningbouwplan  Het realiseren van een
     De Keyser  voetgangersbrug en een   

toegangsbrug
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster 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 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.

ACTIVITEITENBESLUIT
Datum   Locatie  Nummer
18 november 2015 Zuiderweg 11 (RUD) MV15-027

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten
19 november 2015 Middenpad 23 Plaatsen tijdelijke woning

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
8 december 2015 Purmerenderweg 43  Het plaatsen van 10 tuinhuizen  

(showmodellen)

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 december 
2015 tot en met 25 januari 2016 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook 
van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, Rijn 
Middelburgstraat 1 inMiddenbeemster. Gedurende de terinzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw 
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en 
de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U 
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
3 december 2015 Westerhem 81 t/m 127 Aanbrengen van beschoeiing

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.

OFFICIEEL
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•	 Draagt	u	de	vrijwilligers	van	uw	gemeente	een	warm	hart	toe?
•	Wilt	u	aanwezig	zijn	bij	de	uitreiking	van	de	Vrijwilligersspelden	van		de	
	 gemeente	Beemster?
•	Wilt	u	gezamenlijk	met	het	gemeentebestuur	toosten	op	het	nieuwe	jaar?

Wij	stellen	het	op	prijs	als	u	uw	komst	voor	20	december	2015	bevestigt	
op	bs@beemster.net.	Bellen	mag	ook:	0299	68	21	52.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2016 
GEMEENTE BEEMSTER

Dan nodigt het bestuur van de gemeente Beemster u van harte uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente 
Beemster op dinsdag 5 januari 2016, aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.

advert beemster A6.indd   1 03-12-15   11:22

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
30 november 2015 Hobrederweg 36  het veranderen van de inrichting/ 

milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 december 
2015 tot en met 25 januari 2016 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook 
van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende 
deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente 
Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team 
Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

BINNENDIJKS NUMMER 49/50, 12/13 DECEMBER 2015

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON: (0299) 452 452  n  GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET 

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.)

     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

(foto v.l.n.r Dick Butter, Erica Helder, Wim van Twisk en Monique van Boven)
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 “Wij wensen iedereen Warme Gezellige
Feestdagen en een Gezond 2016 ! 

GAS - WATER - CV en
ZINKWERK

Voor al Uw loodgieterswerkzaamheden:

Installateur Cees van Baar
Veldlust 9
1462 PA Middenbeemster
Tel: 06-23378639

De kinderen van de Blauwe Morgenster zijn er trots op dat ze ‘Het Laborato-
rium van de toekomst’ hebben opgericht. Het begon met de sponsorloop op 
het veld bij SV Beemster. Daarmee hebben we  geld ingezameld voor het Lab. 
Op de school is het idee gekomen door het Leerlingparlement. Er kunnen maar 
liefst 24 kinderen werken met Chrome Books. Maar de school wilt er het liefst 
nog 10 Chrome Books bij hebben. Die Chrome Books worden opgeladen in een 
grote kast. Groep 3 tot en met 8 mag erin werken.

wij zijn er trots op!

Inrichting 
Het Leerling parlement heeft samen met een kunstenaar de 
inrichting bedacht. Dat heeft te maken met de natuur. De zaal is 
daardoor ook versierd met nepbomen en aan het plafond 
hangen hele grote geschilderde bladeren van een blauwe 
morgenster! Een blauwe morgenster is een bloem. Er is een 
werkbank en er staan 2 tafels. Er hangen ook leuke lampen.  Er 
hangen ook vogelhuisjes aan de muur. Het Lab is naast de 
Blauwe Zaal. De Blauwe zaal is ook een werkplek, maar daar 
zijn geen Chrome Books. 

Chrome Books
De Chrome Books zijn kleine laptops. Iedereen op school heeft 
een eigen account. Je kunt  op internet, Google drive en je kan 
presentaties erop maken. Maar geen spelletjes. De leraren 
kunnen mee kijken met wat je doet. Het kan soms wel lang 
duren als je met z’n allen tegelijk op dezelfde site bezig bent. De 
Chrome Books worden opgeladen in een soort kast. Ze worden 

per 8 opgeladen. Dat doen we om te voorkomen dat de stoppen 
op school doorslaan. Iedere klas mag een bepaalde tijd in het 
Lab en er zijn vrije tijden. Wanneer je er in mag. Daarvoor wordt 
een rooster gemaakt. Ze weten alleen nog niet precies hoe ze 
dat gaan doen.

De mening van ons
Wij vinden dat het erg mooi ingericht is. Het is handig, omdat je 
in de klas maar 4 computers hebt. En als je daar nu bent dan kun 
je met z’n alle tegelijk aan bijvoorbeeld een toets kunt werken. 
Het enige nadeel is dat als je meer dan 24 kinderen in de klas 
hebt. Dan moeten sommige kinderen samen doen. Wij vinden 
het leuk dat dit er nu is. En wij denken dat het een vooruitgang 
is voor onze school.

dooR: 

Ravi vaN BaaRseN eN LeoNNe steeNstRa

LeeRLiNGeN GRoep 8

Rustenhoven 2
1462 NN Middenbeemster

06 27 05 68 49
www.vtzonwering.nl

Rustenhoven 2
1462 NN Middenbeemster

06 27 05 68 49
www.vtzonwering.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!

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

Wij wensen u een gezond en kleurrijk 2016
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“We krijgen ook wel exoten binnen (van 
oorsprong niet in Nederland voorkomende 
dieren) maar officieel mogen we deze 
dieren niet meer uitzetten. Om dit te veran-
deren willen we een ontheffing hiervoor 
aanvragen.  De kern van ons werk is om 
dieren die kunnen herstellen weer volledig 
te laten revalideren en uit te zetten. Dat is 
jammer genoeg niet altijd mogelijk. Soms 
moeten we dieren laten inslapen. 
Mijn vermoeden is dat de egelpopulatie 
ook in de Beemster redelijk stabiel is. Maar 
dat het altijd beter zou kunnen. Veel letsel 
wordt veroorzaakt door menselijk afval. 
Soms met grappige afloop. Zoals de 
dronken egel die gesnoept had van advo-
caat. Meestal is het schrijnender: watervo-

gels met ontstoken slokdarm omdat ze een 
achtergelaten vishaak hebben ingeslikt. 
Ik vind dat mensen egels die ze overdag 
zien lopen altijd naar een opvang moeten 
brengen. Want meestal betekent dit dat 
ze zorg nodig hebben. Vooral als je ze 
redelijk makkelijk kunt pakken kan dat 
een teken zijn dat ze al een poos zwak 
zijn. Al kun je dat met het blote oog niet 
altijd zien. Deze dieren hebben zeer inten-
sieve zorg nodig. Hoe goed bedoeld ook, 
geef ze geen melk. Hou ze zelf ook niet te 
lang onder je hoede. Natuurlijk kun je ze 
een nachtje ter observatie thuis houden. 
Als een dier na uiterlijk twaalf uur niet 
zelfstandig rondwandelt, breng deze dan 
naar een dierenopvang.  

Aan het geven van voedsel kleeft letterlijk 
nog een ander gevaar. Het hongerige dier is 
dikwijls ook uitgedroogd. Het geven van 
vast voedsel kan dan ernstige darmklachten 
veroorzaken. Warmte is eigenlijk de aller-
eerste levensbehoefte. Nog boven het geven 
van water. Als drinken goed gaat, kan voor-
zichtig overgegaan worden op voedsel. 
In 2014 hebben we ruim 2200 dieren opge-
vangen. Dit jaar gaan we zeker over de vier-
duizend. Waarvan zo’n 45% weer 
teruggezet kon worden. Mijn droom is om 
op een andere locatie een ruimere opvang 
te kunnen bieden. Voor alle inheemse 
dieren. Waar we nog betere veterinaire zorg 
kunnen bieden . Met ruimte voor de dieren 
en voor natuureducatie. Vooral voorlichting 
aan de jeugd vind ik belangrijk. Als kinderen 
jong de waarde van een dier leren inzien 
dan blijft ze dat voor altijd bij.” 

Dierenopvang
Busch 2 Krommenie, Tel.: 075-6213737

daNieLLa 

egeltjesnieuws
Beemsterlinge Kirsten Visser is beheerder van Dierenopvang Krommenie. 
Op deze locatie worden allerlei inheemse dieren opgevangen. Met 
als inzet om ze waar mogelijk op termijn weer uit te zetten. Kirsten is 
vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 
opvang en de ondersteuning van de vrijwilligers. Een interview met 
haar. Vooral over de egel. 

Voetcorrect
Hobrederweg 29, 1462 LK Middenbeemster

Tel: 06-43450355
E-mail: voetcorrect@kpnmail.nl

Website: www.voetcorrect.nl

Fijne feestdagen!

 

Voetcorrect
Praktijk voor Podologie

Het kerstgevoel zit natuurlijk in u zelf maar bij Seasons Bloemist vindt 
u naast de bloemen en plantenpracht ook veel moois op woondecora-
tie gebied om de echt gezellige kerstsfeer in uw huis te halen. 

kerst
in hart 
en huis

Prettige feestdagen en 

een kleurrijk 2016

Sportcentrum De Kloek
Insulindeweg 11
1462 MJ Middenbeemster

Sportcentrum Gym Alkmaar
Bestevaerstraat 51 
1812 PB Alkmaar

Telefoon (0299) 68 30 65
Mobiel 06 533 212 81
E-mail info@physicall.nl

Fysiotherapie • Bekkentherapie • Echografie 
Sportmassage • Revalidatie/Medische fitness

Stoelmassage • (Sportspecifieke) Personal training 
en testen • Gewichtsbeheersing-voedingsadvies

Hart- en longbegeleiding

www.physicall.nl

Fa. VAN ETTEN

Jisperweg 54 ❋ Westbeemster
 Telefoon (0299) 68 13 82
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Landelĳ k wonen in 
Middenbeemster
Kĳ k snel op dekeyser.nl

EEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Hoekstra en Van Eck
Telefoon: (020) 636 05 80
nieuwbouw@hoekstraenvaneck.nl

Sopar Makelaars
Telefoon: (0299) 42 00 97
info@sopar.nl

Wat biedt wonen in 
plan De Keyser?

Koopsom vanaf € 316.000,- v.o.n.

  Wonen in een prachtige en groene omgeving

 Twee-onder-kapwoningen met garage

  Royale kavels vanaf 273 m2

  Woonoppervlakte van 137 m2 tot 144 m2

  Energiezuinige nieuwbouwwoningen

  Hoogwaardige afwerking

RUIM
E 
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P(r)uik!
In 2007 is de Stichting Haarwensen van start ge-
gaan. Voor het verzorgen van pruiken voor kin-
deren die door een ziekte te kampen hebben met 
haartuitval. Deze pruiken worden gemaakt van echt 
(kinder) haar. Meestal  gedoneerd door meisjes. 

Dat jongens ook een hoofdrol kunnen spelen blijkt uit de mail die 
Binnendijks van Stefan Vlaar ontvangen heeft. “Onze zoon Arvid 
hoort op zesjarige leeftijd van dit initiatief en besluit om daar aan 
mee te doen. Inmiddels is hij twee jaar ouder en zijn haar is nu 
lang genoeg om afgeknipt en gedoneerd te worden. Dat wordt 
deze week gedaan.” Een prachtig initiatief vinden wij. Vooral van 
een jongen in die kwetsbare leeftijd. Op de vraag van de ouders 
of hij het wel eens zat werd, antwoordde hij: “Ach, maakt mij 
niets uit. Ik gun die zieke kinderen dat haar wel”. 
Als dat geen mooie kerstgedachte is.

GeeRt

UITNODIGING
 

Beste Ondernemer,
Hierbij nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2016 
om 20:00 uur bij Stoer in de Beemster Middenweg 48 Noordbeemster. 

Tevens is dan ook de bekendmaking van de 
Ondernemer van het jaar 2015 en het aanstormend talent 2015 

van de Beemster. 
Wij wensen u namens het gehele bestuur mooie feestdagen 

en laten we samen proosten op een ondernemend 2016.
 

Martha, Marily, René, Vincent, Patricia en Monique
Beemster Ondernemer

www. beemster-ondernemer.nl
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wenst iedereen
hele �jne feestdagen!

Van 1 januari tot 13 januari zijn wij gesloten!

PersBericht 
In 2016 wordt in tien gemeenten tussen Hoorn en 
Amsterdam-Noord en in Andijk en Anna-Paulowna 
de watersnood van 1916 herdacht en vieren we 
dat we in deze regio Laag Holland 100 jaar ‘droge 
voeten’ hebben. Destijds werd van alle 7 getroffen 
provincies Waterland en vooral het eiland Marken 
het minst gespaard. Op Marken vielen 16 doden. Ook 
Volendam werd zeer zwaar getroffen.

Zo’n 50 organisaties hebben op www.waterkustland.nl zich 
aangemeld met activiteiten. Dit varieert van boeken, tentoonstel-
lingen en  voorstellingen van musea en culturele organisaties tot 
sportevenementen, kennisquizen en een geocaching-traject. 
Stichting Een Dijk van een Kust is de initiatiefnemer. Zij werkt 
samen met onder andere de provincie, alle betrokken 
gemeenten, de Provincie, het Zuiderzeemuseum, het Blauwe 
Hart, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswa-
terstaat en Bureau Toerisme Laag Holland. In de meeste 
gemeenten zijn lokale comités gevormd en in Marken en 
Amsterdam-Noord zijn aparte stichtingen opgericht.
De activiteiten zijn zowel verspreid over het gebied als  over het 
jaar en zijn ‘voor elk wat wils’. Zij hebben vaak zowel een cultu-
reel of educatief doel  als een toeristisch oogmerk. Op een 
landelijk Watersymposium worden innovaties op het terrein van 
water(management) en ecologie getoond. Op 13 en 14 januari 
2016 vindt de officiële Nationale herdenking op Marken plaats. 

In de Beemster heeft Stichting Beemster Werelderfgoed samen 
met de  zeven samenwerkingspartners op toeristisch/cultureel 
gebied waaronder de gemeente Beemster, Historisch Genoot-
schap Beemster, eigenaar van de musea in de Beemster en Cultu-
reel Centrum Onder de Linden, de koppen bij elkaar gestoken 
welke activiteiten in de Beemster rondom dit thema kunnen 
worden georganiseerd. Hieruit zijn al een aantal ideeën geboren. 
Hierover binnenkort meer. Hierbij een oproep aan verenigingen en 
stichtingen in de Beemster om ook na te denken hoe bestaande 
activiteiten verbonden kunnen worden aan dit aansprekende 
thema. Muziek aan de Middenweg zou bijvoorbeeld geopend 
kunnen worden met een ‘waterlied’. Ook is het misschien een leuk 
idee om op de scholen in de Beemster iets te organiseren? Zo zijn 
op de website van Water, Kust, Land onder ‘Educatie’ 5 verschil-
lende schoolprogramma’s te vinden. Laat u verder inspireren door 
de vele reeds aangemelde activiteiten. Heb je een leuk idee of 
initiatief neem voor nadere info contact op met Henkjan van Meer 
of Harry Roenhorst via secretaris@beemsterinfo.nl 

Voor meer info over het project Water, Kust en Land kijk op 
www.waterkustland.nl  of neem contact op met Wil Spanjer, 
projectleider Water, Kust, Land, tel. 06 2320 4240.

Gymnastiekvereniging Hecules (sedert 1885) biedt diverse vormen van gymnastiek en turnen aan. Voor de jeugd 
en volwassenen. Op twee locaties in Midden- en Zuidoostbeemster. Voor deze vereniging van 300 leden wordt met 
spoed een vrijwillige ledenadministrateur gezocht. Informatie: Liesbeth Klinkhamer – Albertsma 06.13563127.

Hercules zoekt
(vrijwillige) ledenadministrateur

WIJ WENSEN u
fIJNE fEESTDAGEN!
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De mooiste kerstcadeau’s, extra feestelijk verpakt, vindt u natuurlijk bij:

drogisterij JONKER 
Parfumerie/babykleertjes

Rijperweg 58, 1462 ME  Middenbeemster, telefoon (0299) 68 17 25.

Het team van drogisterij JONKER wenst
iedereen een zeer voorspoedig 2016!

Wij zijn begonnen met de uitverkoop van onze babykleding-wintercollectie!

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een glanzend 2016 SKB en Forte Kinderopvang waren al enige 
tijd in gesprek om de kinderopvang in de 
Beemster te kunnen waarborgen, met nu 
als belangrijkste gezamenlijke resultaat 
dat Forte Kinderopvang voornemens is het 
bestuur van SKB over te nemen. De keuze 
van SKB voor Forte Kinderopvang om mee 
samen te werken is gebaseerd op een zo 
goed als gelijke visie op kinderopvang en 
pedagogisch beleid. Bovendien heeft Forte 
veel ervaring met kinderopvang in dorpen 
en kleine kernen in Noord Holland. 
Voor ouders en kinderen op de vestigingen 
van SKB verandert er door deze samenwer-
king niets. Uitgangspunt blijft dat kinderen 

en ouders kwaliteit krijgen voor een goede 
prijs in een vertrouwde omgeving met 
vertrouwde gezichten. SKB en Forte 
Kinderopvang hebben de intentie om SKB 
langzaam en zorgvuldig een juiste plek 
binnen de organisatie van Forte te geven. 
Forte en SKB zullen begin 2016 samen met 
betrokkenen onderzoeken hoe dit op de 
beste manier mogelijk is. SKB exploiteert 
op dit moment twee vestigingen voor 
buitenschoolse  en peuteropvang en een 
kinderdagverblijf in de Beemster. 
Forte Kinderopvang vangt al bijna net zo 
lang kinderen op als SKB, en heeft meer-
dere kinderdagverblijven, peuterspeel-

zalen/peuteropvang en buitenschoolse 
opvanglocaties in Bergen, Castricum, 
Limmen, Heiloo, Schoorl, Groet en De Rijp. 

stichting kinderopvang beemster 
sluit aan bij Forte kinderopvang
Stichting Kinderopvang Beemster (SKB) is voornemens om zich per 1 januari 2016 aan te sluiten bij Stichting 
forte Kinderopvang. Met de inbreng en versterking van forte Kinderopvang kan SKB de kwaliteit en conti-
nuïteit van de kinderopvang in de Beemster waarborgen. Door aan te sluiten bij een grotere organisatie als 
forte Kinderopvang kan SKB de kwetsbaarheid die elke kleine organisatie in zich heeft verminderen. 
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Timmerwerken

Onderhoud

Verbouw

t i m m e r b e d r ij f  B.V.
Ron van Tilburg

Renovatie

Interieurbouw

Kozijnen

Noorderpad 51, 1461 CE  Zuidoostbeemster
Tel.: 0299-427221, Fax: 0299-475701
Mobiele tel.: 06-53932106

810

345

360245

P

100

betonvloer / 70 PS  isolatie / afwerkvloer

baksteen rood

unidek HD  25

0% pannen [ rood]

plafiondh. 46/171 h.o.h. 61

houten goot
klossen

530

Site:  www.ronvanti lburg.nl  Email :  info@ronvanti lburg.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2016
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een bijzondere 
jaarvergadering
van ijsclub bamestra
De algemene ledenvergadering van de IJsclub 
Bamestra werd gehouden op vrijdag 27 november. 

Ook aanwezig was de heer A. Steltenpool (vertegenwoordiger 
van de KNSB). Hij deelde de versierselen uit behorend bij de 
onderscheiding: Lid van Verdienste van de KNSB! Aan Arie Peer-
deman. Arie is 25 jaar bestuurslid, waarvan 22 jaar secretaris, 18 
jaar trainer bij In Balans, trainingsgroep in Alkmaar. Al 10 jaar is hij 
trainer bij het jeugdschaatsen voor jeugdige Bamestra leden op 
zaterdagmorgen op de Meent. Na de pauze vraagt de secretaris 
aan de burgemeester of ze Beschermvrouwe van IJsclub Bamestra 
wil worden. Ze wil die functie graag aanvaarden. Ze vertelde dat 
ze vroeger op kunstschaatsen reed. Voor het rijden van tochten zal 
ze zich toch meer moeten toeleggen op schaatsen op noren. Ze 
hoopt dat, bij natuurlijs, Arie haar enkele schaatslessen wil geven 
op onze ijsbaan. “Dat is beloofd” sprak de heer Peerdeman.
Op zijn beurt had Arie een verrassing voor Paula Konijn uit de 
Noordbeemster. Paula is als 7 jarige begonnen met schaats-
lessen bij Arie en Margareth Peerdeman op de Meent op de 
zaterdagmorgen. Ze is nu 15 en intussen rijdt ze al marathons 
met de dames van het Gewest NH-U. Op grond van haar bijzon-
dere prestaties heeft het bestuur van Bamestra gemeend Paula 
een financiële bijdrage te geven voor de kosten die nu eenmaal 
verbonden zijn aan schaatstrainingen op haar niveau. Dit in de 
vorm van een jaarlijkse talentenprijs van IJsclub Bamestra.
Hierna heeft Jan Visser een interessant verhaal gehouden over 
het weer. Het verleden en de toekomst van de Hollandse 
winters. De statistieken, de invloed van broeikasgassen en niet 
te vergeten El Niño, die dit jaar zeer sterk zal zijn. Alles toege-
licht met fraaie wintertaferelen uit de oude doos. 

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

klaverjas V.s.V.
uitslag 25 november
1 Annie de Haan  5350
2 Truus Kramer   5015
3 Tiny van de Nes  4882
4 Wil van Diepen   4878
5 Ria Way   6816
 
Troostprijs Thea Talens  3986
Verassingsprijs Anita de Lange

klaverjas Middelwijk
Hr. Duyn   5853
Hr. Laan   5296
Mv. de Hart  5202
Hr. Stroet  5105
Hr. De Jong                         5035

sPOrt
binnendijks walvisroute

door de beemster

Vanaf het Wollandje in de Rijp loopt een 10 kilometer 
lange wandelroute deels door de Beemster.

Doordat je vanaf de ringdijk het onverharde pad naar beneden 
de Beemster in loopt ervaar je goed het hoogte verschil. Dan 
besef je hoeveel werk  is verzet om met molens de Beemster 
droog te pompen. Een aanrader om met bezoekers te genieten 
van de schoonheid van de Rijp en de Beemster.

daNieLLa 

indoor steenwerp toernooi 
in sportcentrum de kloek
20 december aanvang 14.00 uur, 
(gratis entree). Aanvang 16.00 uur 
Kerstborrel met optredens van 
The Showbusters.

Beleef een super gezellige middag met 
indoorsteenwerpen, hapjes en muziek. 
Dankzij de medewerking van steenwerp-
vereniging ’t Mikpunt, de Kloek evene-
menten en gastvrouw Elly van Dalen wordt 
het beslist een feestelijk oudjaarknaller. Na 
afloop van het steenwerpen begint de 
kerstborrel met optredens van The Show-
busters. The Showbusters bestaande uit 
Marcel Wessel (Ex Dizzy Mans’s band) en 
Johan Bouquet (Bloed zweet en tranen) 
zijn bekende zangers die vroeger, de 
beemsterkermis,  altijd wisten te verassen 
met hun speciale acts.  Ook de jeugd kan 
gratis volop meegenieten want in de Kuik  

wordt een heus piratenland opgesteld. 
Het 7e indoor steenwerp toernooi wordt 
gespeeld volgens het beproefd concept 
van de afgelopen 2 jaar. Dit betekent dat 
er 3 keer 10 werpbeurten tegen een 
ander team wordt geworpen.  Het 
inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per team. 
Er zijn prijzen voor de winnaars en beste 
gooier. Een team bestaat uit 6 personen. 
Reserves of supporters zijn van harte 
welkom. Doe mee met je vriendenploeg, 
buurtvereniging, vereniging of bedrijf. 

Schrijf je in via het inschrijfformulier of 
mail naar eddo@sportcentrumdekloek.nl. 

strooigoed Tot eind maart staat  
de Gemeente paraat om gladheid te bestrijden. 
Het betreft vooral de doorgaande auto-, bus- en 
fietsroutes. Er is ook extra aandacht voor wegen van en 
naar seniorenwoningen, winkels en gezondheidscentra. 
Inwoners en bedrijven kunnen gladheid melden bij het 
klantcontactcentrum 452452. Bewoners blijven 
verantwoordelijk voor hun ‘eigen stoepje’. Strooigoed is te 
koop bij o.a. bouwmarkten en doe het zelf zaken.

     

registeraccountant
PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK

    
Van den Hoonaard wens t u fijne fees tdagen en een mooi  
en succesvol 2016!

 Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend   T 0299 473040   F 0299 473080
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175-jarig bestaan café duijn 
bowling spierdijk in 2015
Ook dit jaar weer veel drukte in de Bowling met en rondom de kerstdagen, 
op tijd reserveren voorkomt teleurstellingen! Zo is er de gebruikelijke 
kerstdrukte, zijn er de champagne-inruil-weken en organiseert Denise:

  Dinsdag 29 december het 5e Kids-
Bowlingtoernooi (deelname mogelijk 
t/m 15 jaar)*.

  *  Opgeven voor deze activiteiten kan bij 
denise@bowlingspierdijk.nl of aan de 
bar! Let op, van te voren opgeven is 
een vereiste i.v.m. het treffen van de 
desbetreffende voorbereidingen.

In 2016 gaan we gelijk door met het 
volgende jubileum: op 21 oktober 2016 is 
het namelijk 35 jaar geleden dat Bowling 
Spierdijk officieel werd geopend door A. 
Duijn- de Wit en Burgemeester Groot. Ook 

dit jaar dus veel leuke activiteiten:
  Zaterdag 2 Januari: Tribute to the Top 
2000 met Clemens & Clemens. Live 
muziek van 22.00 tot 02.00 uur inclu-
sief bier, fris, wijn en hapjes net als 
vorige keer voor € 35,- p.p. in de voor-
verkoop, kaarten aan de deur zijn € 
37,50 maar let op: vol = vol.

  Zondag 3 Januari: Nieuwjaarstoernooi 
Bowling Vereniging Spierdijk

  Zondag 10 Januari: Horeca Estafette met 
feestavond en muziek van DJ Maarten in 
Café Duijn.

TIP TIP TIP 
Bent u nog op zoek naar een origineel ca-
deau voor de feestdagen? Wat dacht u van 
een cadeaubon voor bijvoorbeeld de kerst-
workshop, het Kids-Bowlingtoernooi of 
een gezellig avondje Clemens & Clemens? 
Natuurlijk verkopen we ook cadeaubonnen 
met het bedrag van uw keuze erop.

tot zoveR het Nieuws vaN: 

café duiJN BowLiNG spieRdiJk

GeRaRd & héLèNe, teL. 0229 561207

iNfo@BowLiNGspieRdiJk.NL

sPOrt
binnendijksEen gezond en mooi  2016
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Rijperweg 52c  1462 ME Middenbeemster  0299 684198

Hoge korting
op Henzo Fotolijsten

Bij inleveren van
de kortingsbon
15% korting op

alle kerst versiering

De mederwerkers van
Novalux wensen u

gezellige kerstdagen en
een gezond 2016 toe!
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Maar zoals het gaat in de wereld: het werd 
steeds kouder en natter. Het najaar kwam 
en maakte weer plaats voor de winter. Een 
voor een kwamen de dieren afscheid nemen 
omdat ze in winterslaap gingen of elders in 
het bos beschutting gingen zoeken. Het 
kleine boompje in zijn eenzaamheid achter-
latend. Rillend van de kou. Het werd stil om 
hem heen. Gelukkig had hij de grotere 
bomen nog om mee te praten.  
Op een nacht verscheen opeens een 
opvallende ster aan de hemel. Helder 
verlicht schoot deze langs het firmament.  
De grotere bomen raakten opgetogen 

door deze gebeurtenis maar wilden hun 
geheim niet delen. De volgende ochtend 
kwamen de sterkste mannen uit het dorp 
met schoppen over hun rug naar het bos 
en begonnen  de grote bomen uit te 
graven. Stuk voor stuk werden ze meege-
nomen naar het dorp. Maar wat er ook 
gebeurde, het kleine boompje zagen ze 
niet staan. Hij blijf helemaal alleen achter 
op de kale troosteloze heuvel. Hij begreep 
er niets van en dacht dat hij zijn maatjes 
nooit meer zou zien. 
Na een paar weken hoorde en zag hij ’s 
nachts een enorm geknal en lichtflitsen uit 

het dorp. Hij sidderde van angst. Na een 
uurtje was het echter weer over en bleef hij 
achter in zijn eenzaamheid. Maar niet voor 
lang want een kleine week later werden al 
zijn boommaatjes teruggebracht en op hun 
plaats gezet. Sommigen nog met een 
flardje slinger of een enkel vergeten lichtje. 
Het kleine boompje begreep niets van hun 
grote enthousiaste verhalen. Op zijn vraag 
of hij ook een keertje mee mocht, kreeg hij 
als antwoord dat hij eerst maar eens goed 
moest groeien.
Na een tijdje werd het weer warmer in het 
bos. De dierenvriendjes kwamen terug. 

Er was eens een groot bos aan de rand van een dorp. Heel diep in 
dat grote bos stonden op een kleine heuvel allemaal dennenbomen. 
Midden in de groep stond een klein exemplaar. De hele zomer had hij 
plezier met zijn dierenvriendjes. Ze zaten aan de voet van zijn stam en 
vertelden honderduit over alle gebeurtenissen in het bos. In ruil voor al 
deze verhalen gaf het boompje schaduw aan zijn vriendjes als de zon al 
te fel scheen.

kerstverhaal

de kleine kerstboom

Ons boompje vroeg hen om veel water 
en mest te brengen. Want hij wilde deze 
zomer extra hard groeien. Maanden was 
hij hier intensief mee bezig. De hele 
zomer was hij hiermee bezig. Hij merkte 
ook wel dat zijn omvang toenam van al 
dat eten. Toen werd het weer herfst en 
winter. Weg waren zijn vriendjes. 

Op een nacht was daar de ster weer, 
even helder als voorheen. Het boompje 
wachtte hoopvol op de mannen uit het 
dorp. Toen ze kwamen rekte hij zich 
extra uit. ‘Kijk mij, kijk mij’, leek hij uit te 
stralen.  Maar het mocht niet baten. 
Binnen de kortste keren stond hij weer 
hopeloos alleen. De geschiedenis 
herhaalde zich. Zes dagen na het geknal 
kwamen de bomen weer terug. Het leek 
wel  of hun  verhalen nog romantischer 
waren. Over prachtig versierde kamers, 
gezang, pakjes, blije kinderen en hapjes. 
Weer een verloren jaar voor ons vriendje.  
Voor de derde maal verscheen de 
heldere ster aan de hemel. Het dennen-
boompje was ontroostbaar want ervan 
overtuigd dat hij weer moederziel alleen 
achter zou blijven op de heuvel. Toen de 
mannen met de schoppen kwamen, keek 
hij niet eens meer op. Hij liet zijn prach-
tige volgroeide takken troosteloos 
hangen. Ze waren klaar en stonden op 
het punt om zonder hem terug te gaan 
naar het dorp. Tot  één van de mannen 
zich omdraaide  en zei: “Hé, we zijn er 
één vergeten. Wat een prachtig exem-
plaar. Bijna over het hoofd gezien”. Tot 
zijn eigen stomme verbazing werd het 

boompje uitgegraven en voor hij er erg 
in had, lag hij op de brede schouder van 
de postbode uit het dorp. Samen 
hobbelden ze over het pad. Een nieuw 
avontuur tegemoet. 

Hij kreeg een plek in een huis bij een 
gezin met twee kinderen. Die zorgden er 
voor dat hij prachtig versierd werd. Met 
cadeautjes rond zijn stam. Het boompje 
straalde letterlijk en figuurlijk. Weken-
lang was hij het middelpunt van de festi-
viteiten en gezelligheid. Verrukt van 
deze nieuwe ervaring. Hij voelde zich 
een echte Kerstboom!

Op een avond gingen alle bewoners 
naar buiten. Het boompje hoorde plots 
hard geknal en linten licht door de lucht 
gaan. Een prachtig gezicht. Het kerst-
boompje begreep nu eindelijk wat hij de 
voorgaande winters op afstand had 
gezien. Zes dagen later werd hij met zijn 
kornuiten teruggebracht naar het 
heuveltje in het midden van het bos. De 
hele zomer straalde hij en had hij het 
hoogste woord.  Verhalen die zelfs zijn 
dierenvriendjes nog nooit hadden 
meegemaakt. Ons boompje kon haast 
niet wachten tot de volgende winter!

vRiJ NaaR eeN veRhaaL vaN iNteRNet

GeeRt

Vertel
uw 
verhaal
Vindt u het leuk om over uw le-
ven te vertellen en uw verhalen 
met andere mensen te delen? 
Dan kunt u misschien deelne-
men aan onze verhalengroep, 
waarmee WonenPlus op 15 
januari 2016 van start gaat.

Wat is een verhalengroep?
Een verhalengroep bestaat uit mensen 
die regelmatig bij elkaar komen en 
met elkaar gebeurtenissen en herin-
neringen delen. Dat gebeurt rond een 
bepaald thema. Om te kunnen deel-
nemen is het belangrijk dat u het leuk 
vindt over uw eigen leven te vertellen, 
maar ook dat u luistert naar het 
verhaal van een ander. De groep wordt 
begeleid door een vrijwilliger van 
WonenPlus. Die zorgt ervoor dat 
iedere deelnemer aan bod komt.  

Wat kost dat?
Als u aan de verhalengroep deel-
neemt, betaalt u alleen een kleine 
vergoeding.

Vertelgroep Beemster
Vertelgroep Beemster start op vrijdag 
15 januari 2016 van 10.00 tot 11.30 uur 
in de bibliotheek van M iddenbeem-
ster en vindt één keer in de twee 
weken plaats. De groep komt acht 
keer bij elkaar.  

Wilt u zich opgeven
of meer weten?
u kunt contact opnemen met:
WonenPlus Aangenaam
Telefoon 0299-820139
(ma. t/m do. 9.00 -12.00 uur)     
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raad van kerken Beemster

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk 
 
Zaterdag 12 december 12.00 uur Jongerenviering                          
Zondag 13 december 10.00 uur Eucharistieviering                       
    Feestelijk jubileum Pastoor Marcelo
        12 ½ jaar Priester     
    15.00 uur Eucharistieviering van en 
        voor de Filippijnse gemeenschap
Donderdag 17 december 19.30 uur Vespersviering                            
Zaterdag 19 december 12.00 uur Jongerenviering                          
Zondag 20 december 10.00 uur Eucharistieviering                    
Donderdag 24 december 18.00 uur Eucharistieviering, vooral voor de kinderen
    20.00 uur Eucharistieviering                        
    22.00 uur Eucharistieviering                      
Kerstnacht  24.00 uur Eucharistieviering                       
Vrijdag 25 december 10.00 uur Eucharistieviering                      
 1e Kerstdag                                                    
Zaterdag 26 december 10.00 uur Eucharistieviering                     
 2e Kerstdag                                                    
Zondag 27 december 10.00 uur Eucharistieviering                     
Zondag 03 januari 2016! 10.00 uur Eucharistieviering, 
         na afloop nieuwjaarsreceptie                  
Zaterdag 09 januari 12.00 uur Jongerenviering                          
Zondag 10 januari  10.00 Eucharistieviering                               
    15.00 uur Eucharistieviering van 
        en voor de Filippijnse gemeenschap

 Agenda
Kerstmiddag voor ouderen 
  Donderdag 17 december 14.00 uur in 

de Kapel  Zuidoostbeemster.
  Vervoer nodig?  U kunt dit voor 14 

december doorgeven aan Ineke 
Hoekstra 0299-413353 

Black Gospel Christmas met het 
Black Gospel Koor Beemster
  Zaterdag 19 december 19.30 uur 

Keyserkerk Middenbeemster 
Kinderkerfeest met kerstmusical 
  Zondag 20 december 16.00 uur 

Kapel Zuidoostbeemster
 Donderdag 24 december 19.00 uur
 kerk Middenbeemster
Kerstnacht in de Keyser,  
Imagine…..Vrede op aarde!
 Donderdag 24 december 22.00 uur,  
 Samenzang vanaf 21.40 uur 

Licht in de duisternis!
Zo vlak voordat de kerstdagen aanvangen is het 
heerlijk om na het avondeten af en toe  rond te 
wandelen in de Zuidoostbeemster, met het doel om 
alvast preventief wat calorieën te verbranden.  

Al reeds in November ziet men dan hier en daar de kerstver-
lichting verschijnen in de tuinen van de mooie huizen die in de 
Zuidoostbeemster staan. Maar vooral direct na het vieren van 
het Sinterklaasfeest komt men in actie en laten vele Beemster-
lingen merken, dat zij echt al zin hebben in de Kerstdagen. 
Men is er  helemaal klaar voor om wat licht in de duisternis te 
brengen. De kerstverlichting wordt van zolder gehaald, met 
moeite ontward en zondig worden er nog wat strengen of 
matten met honderden kleine lampjes  gekocht bij een van de 
tuincentra in de buurt. Bomen, daken, vlaggenmasten, plan-
tenbakken, bankjes, kunstwerken, hekken en brugleuningen 
worden elk jaar weer met veel enthousiasme volgehangen en 
daarmee uitbundig verlicht. 

Een prachtig 
gezicht zo tijdens 
de donkere dagen 
voor Kerstmis. Als 
reeds in de 
namiddag de kerst-
lampjes branden 
en de schemering 
valt, zorgt dat voor 
een veilig en vertrouwde sfeer. De koude avondlucht en de 
geur van brandhout van de vele openhaarden in de buurt, 
lachende mensen achter verlichte vensters met brandende 
kaarsen, geven een behaaglijk gevoel. Genieten van de 
avondwandeling, maar ook het verlangen om weer snel naar 
binnen te gaan en bij de warme kachel te genieten van een 
warme kop thee of een goed glas wijn. Heerlijk al dat licht in 
de duisternis van de weidse Beemster polder!

evaLieN

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen!
2 januari 2016 zijn wij weer open.

telefoon/fax: 0299-681371
www.beemsterspijshuis.nl

Advertenties 
aanleveren eerste 

Binnendijks
vòòr 8 janauri 2016 

naar
info@binnendijks.nu

Alle illustraties zijn gemaakt door Maud Kuilman
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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.

VERSLAGGEVING EN fOTOGRAfIE 
Trees Blokdijk, Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu

EINDREDACTIE
Joke Römer, 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.

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. Purmersteenweg 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, Bekken-

fysioherapie 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  Mid-

denbeemster. 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@beem-

sterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcir-

kel 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: Post-

bus 179, 1440 AD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Middenbeem-

ster 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 zon-

dagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder  0299-683203

informatieruBriek

verschijningsdata Binnendijks 2016
uitgave Deadline onderwerpen
16/17 januari 8 januari 
30/31 januari 22 januari 
13/14 februari 5 februari 
27/28 februari 19 februari 
12/13  maart 4 maart 
26/27 maart 18 maart 
9/10 april 1 april 
23/24 april 15 april 
7/8 mei 29 april 
21/22 mei 13 mei 
4/4 juni 27 mei 
18/19 juni 10 juni 
2/3 juli 24 juni 
16/17 juli 8 juli kermisspecial
30/31 juli  Geen Binnendijks
13/14 augustus 5 augustus 
27/28  augustus 19 augustus 
10/11 september 2 september 
24/25 september 16 september 
8/9 oktober 30 september 
22/23 oktober 14 oktober 
5/6 november 28 oktober 
19/20 november 11 november 
3/4 december 25 november 
17/18 december 9 december kerstspecial
31 december/ 1 januari Geen Binnendijks

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2016!

Middenweg 82, 1462 HE  Middenbeemster
www.verhoekstransport.nl

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




