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Binnendijks
mededelingen voor de Beemster 

Winterfilmdag in Westerhem
Het Historisch Genootschap Beemster biedt op zondag 25 januari een filmdag in 
het Agrarisch Museum Westerhem. Er zijn twee dezelfde voorstellingen, één in de 
ochtend en één in de middag.

Voor de pauze worden onder andere beelden 
getoond van de groei van de grachtengordel in 
amsterdam, een reis door de Beemster met Dik 
Köhne en Martin reints, Zangvereniging De 
Harmonie, Pinkster drie in Purmerend, Schouw 
in de Beemster en nieuwsbeelden uit 1946.
na de pauze zijn onder andere beelden te 
zien van boerderijen en molen in Laag Hol-
land, 5 mei viering in de Beemster in 2005, 
noord-Holland schaatstoertocht in 1942 en 

schaatswedstrijden op de ijsbaan in Midden-
beemster.
De voorstelling begint om 11.00 en 14.00 uur 
in het agrarisch Museum Westerhem aan de 
Middenweg 185 in Middenbeemster en duurt 
bijna 2 uur. Het museum is een kwartier voor 
het begin geopend. Voor HGB-leden, op ver-
toon van hun lidmaatschapskaart, is de toe-
gang gratis. Voor niet-leden bedraagt de 
entreeprijs € 3,50.

WonenPlus start met 
Vertelgroep Beemster
WonenPlus start op woensdag 11 februari met Vertelgroep Beemster. De groep 
bestaat uit maximaal acht mensen die om de week bij elkaar komen en met 
elkaar gebeurtenissen en herinneringen delen.

Vertelgroep Beemster is bedoeld voor mensen 
uit de Beemster (65-plussers en/of mensen 
met een chronische ziekte of beperking) die 
het leuk vind om anderen te ontmoeten, over 
hun eigen leven willen vertellen, maar ook 
graag luisteren naar het verhaal van anderen. 
WonenPlus verwacht met deze vertelgroep in 
een behoefte te voorzien.

De leiding van de groep is in handen van Sera-
fien op den Kelder, vrijwilligster van WonenPlus. 
Zij zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan bod 
komt, legt gespreksonderwerpen op tafel, maar 

staat ook open voor suggesties uit de groep. 
Er staan acht bijeenkomsten op het programma 
(en daarna desgewenst nog acht) in het voor-
huis van agrarisch Museum Westerhem in 
Middenbeemster (Middenweg 185), steeds 
van 14.00 tot 15.45 uur. De kosten bedragen 
€ 2,50 per keer voor koffie of thee.  

Aanmelden kan tot en met 5 februari bij:
WonenPlus Aangenaam 
Sloep 3, 1483 Ha De rijp, tel. 0299-820139 
(ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) 
E-mail: wonenplusaangenaam@rswp.nl.

KijKt u ooK eens oP

www.binnendijks.nu

Merel staat haar staart af
De 9-jarige Merel Vreeswijk uit 
Zuidoostbeemster heeft haar lang 
gespaarde haar afgeknipt voor de 
stichting Haarwensen. Deze stichting 
maakt pruiken voor kinderen die 
door ziekte (tijdelijk) geen haar meer 
hebben. Het zal al een hele tijd in Merel 
haar gedachte maar voordat de schaar 
er echt in ging was ze toch wel heel 
zenuwachtig. Het resultaat is super en 
ze is heel blij dat ze hierdoor iemand 
kan helpen die geen haar heeft.

in memoriam Poul Doets

De actieve Beemsterling Poul Doets is op donderdag 15 januari overleden. Hij 
is 62 jaar geworden.

Doets was onder meer voorzitter van Onder de Linden. Secretaris (a.i.) Hans Erkamp: ‘Tot 
afgelopen zomer heeft hij deze functie vervuld. als voorzitter wist hij het bestuur en vrijwil-
ligers te enthousiasmeren en Onder de Linden op de kaart te zetten. Bij bijna alle theaterac-
tiviteiten was hij aanwezig. Hij toonde grote betrokkenheid naar anderen, maar liet zijn pijn 
niet gauw aan anderen zien. Poul was Onder de Linden, samen met Mary. ‘

snoeicursussen PoM
De POMologische Vereniging Noord-Holland stimuleert het bezitten en behouden 
van oude Noord-Hollandse fruitrassen. Meer dan driehonderd verschillende 
rassen zijn te bewonderen in de Collectieboomgaard in de Middenbeemster en 
de Abdijtuin in Egmond-Binnen. 

Verspreid over de provincie noord-Holland 
zijn veel boomgaarden aangeplant, maar 
het onderhouden van fruitbomen is geen 
eenvoudige zaak. Voor iedereen die zich 
daarin (verder) wil bekwamen organiseert 
de POMologische Vereniging noord-Holland 
onder andere  snoeicursussen op zaterdag 14 
februari op de informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Op 14 maart wordt ook een 

workshop vormsnoei gegeven. unieke gele-
genheden om deze bijzondere vaardigheid 
eigen te maken.

Voor verdere informatie zie 
www.hoogstamfruitnh.com. Opgeven 
kan via cursussen@hoogstamfruitnh.
com of telefonisch bij mw E. Konijn, 
tel 0229-574457.

Snoeien kun je leren. Daarin voorziet de POMologische Vereniging noord-Holland.
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Vrijwilligersspelden voor harde 
werkers achter de schermen
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beemster zijn de 
vrijwilligersspelden en dito oorkonden uitgereikt aan vier 'harde werkers achter 
de schermen': Margo Dikstaal-Dekker (Zonnebloem; VVV; Reumafonds; tiltraining 
en bewegen voor ouderen); Peter Leek (Open Dag; Jeugdleider; Kerkbestuur; 
Koormaat); Jaap van der Oord (Beemster Gemeenschap; Kermisevenementen; Korte 
Baandraverijen) en Anneke van Sijpveld (POMologische vereniging; Jeugdtoernooien; 
Klaver Vier; Peuterspeelzalen). Helaas kon Margo deze avond niet aanwezig zijn. 

Voor burgemeester Harry Brinkman was het 
een bijzondere avond: zijn achtste en laatste 
keer. Hij neemt binnenkort afscheid. Bij de ope-
ning van de avond stond hij stil bij de recente 
gebeurtenissen in Parijs.  Daarna nam hij de 
aanwezigen in vogelvlucht mee in een jaar-
overzicht waaruit bleek dat een groot aantal 
prominenten de polder had bezocht. Koninging 
Maxima (opening Cono); mr. Pieter van Vollen-
hoven (opening resort Beemster); minister Bus-
semaker (Werelderfgoederen). Maar ook het 
jaar van de Beemster Fanfare en de Harmonie.

Harry roemde de gemeenschapszin in de 
Beemster. Een kwaliteit die weer door-
gegeven moet worden aan de volgende 
generatie. aan hem en Evalien om dit als 
grootouders weer door te geven aan hun 
eerste kleinkind, dat eind 2014 geboren is. 
Wethouder aagjeZeeman had de eer om voor 
de eerste keer de spelden en oorkonden te 
mogen uitreiken aan de vier vrijwilligers die 
elk op hun eigen gebied hun sporen verdiend 
hebben. 

Geert

Peter Leek, anneke van Sijpveld 
en jaap van der Oord.

‘ De bibliotheek heeft   
ook een sociale functie’

In een bibliotheek kun je meer doen dan alleen boeken lenen. Dat geldt ook voor 
de Bibliotheek Beemster. Daar kun je studeren, werken, de krant lezen, mensen 
ontmoeten en gezellig met elkaar koffie en thee drinken. Je kunt er bovendien 
buiten de reguliere openingstijden terecht om vergaderruimte te huren. 
‘Boeken uitlenen is niet meer onze core business,’ stelt Brigitte van der Naaten, 
communicatiemedewerkster van de Bibliotheek Waterland.

als je gaat verhuizen, wil je weten wat je 
nieuwe woonomgeving te bieden heeft. is er 
een school in de buurt? Waar bevindt zich een 
supermarkt? Dat zijn vragen die je jezelf stelt. 
Maar de aanwezigheid van een bibliotheek 
weegt net zo zwaar. Dat is volgens Brigitte uit 
een onderzoek gebleken. Daarmee wordt het 
belang van een bibliotheek dik onderstreept.
Ook de Bibliotheek Beemster voorziet nog 
steeds in een duidelijke behoefte. Geluiden 
uit de lokale politiek ten spijt dat er maar eens 
op de bibliotheek moet worden bezuinigd, 
lopen er maandelijks toch maar mooi 400 
à 500 Beemsterlingen binnen. En de biblio-
theek doet er, los van eventueel dreigende 
wolken, alles aan om zijn aantrekkingskracht 
te behouden en te vergroten.
‘Om problemen voor te zijn hebben we zelf 
ruimte ingeleverd en de samenwerking gezocht 
met het Centrum voor jeugd en Gezin,’ zegt 
vestigingscoördinator Gerie van Empelen. ‘We 
delen het pand en er is een goede wisselwer-
king ontstaan. Onze doelgroepen zijn hetzelfde 
en we konden nu mooi inhaken op het landelijke 
BookStart-project. Zo stimuleren we het voor-
lezen bij jonge kinderen. Ook zijn we de samen-

werking aangegaan met de Blauwe Morgenster. 
Leerlingen van deze school komen drie keer per 
week langs om boeken te lenen. Maar we treden 
ook steeds meer naar buiten. Sinds twee jaar 
nemen we deel aan de Beemster Open Dag en 
vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan 
aan de Zondagmarkt. We hebben toen overtol-
lige dvd’s en boeken verkocht.’
Door deze initiatieven, maar ook door de ver-
ruimde openingstijden, worden de mogelijk-
heden die de bibliotheek biedt steeds meer 
ontdekt. Gerie: ‘De bibliotheek heeft ook een 
sociale functie. jongeren kunnen hier studeren, 
oudere Beemsterlingen kunnen hier mensen 
ontmoeten, ondernemers kunnen hun laptop 
meenemen en hier werken. Laatst kwam hier 
een ZZP’er met een klant binnen. Of ze hier 
even konden zitten. natuurlijk kon dat.’
De bibliotheek is een openbare gelegen-
heid, maar lang niet iedereen is zich daarvan 
bewust. je hoeft ook niet perse lid te zijn 
om daar naar binnen te mogen. Er kan zelfs, 
buiten de openingstijden, vergaderruimte 
worden gehuurd. ‘iedereen is hier welkom,’ 
benadrukt Brigitte. 

Marcel

Activiteiten

Tijdens de openingstijden van de bibliotheek zijn handgemaakte tassen te bekijken van ont-
werpster Marieke Greeve. Op vrijdag 6 februari van 13.00 tot 17.00 uur kan men Marieke 
aan het werk zien tijdens het Open atelier in de bibliotheek.
Woensdagavond 11 februari om 19.30 uur een lezing met foto’s en film over het Cultu-
reel erfgoed grachtengordel. Deze lezing is in samenwerking met de Historische kring Beem-
ster en de plaatselijke VVV.
Donderdagmiddag 12 februari om 13.30 is er een e-book voorlichtingsbijeenkomst in 
samenwerking met Vrouwen van nu. Met speciaal aandacht voor het lenen van e-books via 
de bibliotheek.
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur is er een voorleesfeestje in de Biblio-
theek, maar tijdens de nationale Voorleesdagen (tot en met 31 januari) helemaal. Dan wordt 
er voorgelezen uit één van de bekroonde prentenboeken. Het voorlezen in de bibliotheken is 
elke woensdagmiddag en is geschikt voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. De toegang is vrij.
Dinsdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur een lezing van de Volksuniversiteit amsterdam 
over de tentoonstelling rembrandt; de laatste jaren. Op 2 april zijn er rondleidingen in de 
rembrandt tentoonstelling in het rijksmuseum door dezelfde inleider van de lezing, de 
kunsthistorica Everdien Hoek.

iedereen – lid of geen lid – kan in de bibliotheek
aanschuiven. Op de foto Gerie van Empelen en 
joop van Dijke, één van de vrijwilligers. 

Leden gezocht voor jeugdraad
De gemeente Beemster heeft het plan een Jeugdraad op te richten. Daarom is 
ze op zoek naar 8 jongens en/of meiden die op het voortgezet onderwijs zitten 
en in de Beemster wonen. Ze moeten weten wat de jongeren willen en nodig 
hebben en het leuk vinden om zich met politiek bezig te houden.

De jeugdraad komt op voor de jongeren in 
Beemster. Zij wordt gevraagd mee te denken 
over voorzieningen voor jongeren in Beem-
ster. in 4 á 5 vergaderingen komt zij tot een 
voorstel, om dit vervolgens te presenteren 
aan de leden van de gemeenteraad.  
De jongere versie van de jeugdraad, de Kin-
derraad, bestaat nu drie jaar (kinderen tot 
en met groep 8). in de drie jaar hebben zij 
aan de gemeenteraad voorstellen gedaan 
over bijvoorbeeld speelvoorzieningen en ver-

keersveiligheid. Ook is mede door hen de Week 
tegen het pesten georganiseerd. De Kinder-
raad heeft voor deze voorstellen een budget 
ontvangen om haar ideeën tot uitvoering te 
brengen.

jongens of meisjes uit de Beemster die op 
willen komen voor jongeren in hun gemeente 
en hun plannen aan de gemeenteraad durven 
te presenteren, kunnen zich aanmelden met 
een e-mail naar l.klaver@purmerend.nl.

Donateursconcert Beemsters Fanfare
Beemsters Fanfare geeft op 31 januari om 20.00 uur en op 1 februari om 14.00 uur 
haar jaarlijkse donateursconcert in sportcentrum de Kloek. Dit jaar doet zij dat in 
samenwerking met Peu de Feu.

Peu de Feu is een noord-Hollandse band. Deze speelt zigeunerjazz met een dikke knipoog naar 
de swing; dit genre wordt ook wel Hot Club de France genoemd. De teksten zijn in het neder-
lands vertaald. Kaarten kosten € 10,- p.p. en donateurs mogen gratis naar binnen. reserveren is 
mogelijk bij jim Enthoven, tel. 0299-681654.
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Binnendijkse
Marily en haar team staan garant voor een 
persoonlijke en professionele benadering.

Marily van den Hoonaard is Beemsterlinge en 
is in 2005 voor zichzelf begonnen. ‘Met één 
klant,’ vertelt ze. ‘Daar had ik al contact mee 
toen ik bij een accountantskantoor werkte. 
Hij heeft altijd gezegd: als je voor jezelf gaat 
beginnen, word ik je klant. Hij heeft woord 
gehouden. Mijn kantoor groeide ook door een 
advertentie in de Binnendijks. Mijn huis, waar 
ik de klanten ontving, werd te klein en in 2008 
heb ik het huidige kantoor in Purmerend over-
genomen.’

Van den Hoonaard accountants en belas-
tingadvies richt zich vooral op kleine en 
middelgrote bedrijven. Zij kunnen op een per-
soonlijke aanpak en gedegen advies rekenen. 
Dat laatste neemt een steeds prominentere 
plaats in. De komst van internet maakt het 
voor ondernemers immers gemakkelijk zelf 
een digitale administratie op te zetten; daar-
voor hoeven ze niet perse meer naar een 
accountant. Maar de behoefte aan een goed 
en persoonlijk advies blijft. En dat is nu juist de 
kracht van Van den Hoonaard.

Meedenken met de klant hoort daar ook bij. 
Van den Hoonaard accountants en belas-
tingadvies heeft er een goede gewoonte van 
gemaakt toekomstige ontwikkelingen scherp 
in de gaten te houden en de klanten vroeg-
tijdig te informeren over wat ze kunnen ver-
wachten. neem de werkkostenregeling. Die 
is sinds dit jaar voor alle werkgevers verplicht. 
Marily wist drie jaar geleden al dat dat zou 
gebeuren en heeft dat aan haar klanten ruim 
van tevoren laten weten. ‘We proberen onze 
klanten een stap vóór te zijn. Wij informeren 
hen over de eventuele consequenties van 
deze toekomstige ontwikkelingen. Dit doen 
wij met een professionele en persoonlijke 
benadering.’ wat essentieel is voor de desbe-
treffende onderneming.’

Van den Hoonaard accountants en belasting-
advies , Westerstraat 36, 1441 aS Purmerend, 
tel. 0299-473040. 
Zie ook www.vdhoonaard.nl.

Marcel

bedrijven
‘onze klanten willen

we volledig ontzorgen’
De kwaliteit leveren die je van accountants en belastingadviseurs mag 
verwachten. Dat is wat Marily van den Hoonaard met haar medewerkers 
wil bieden. ‘We zijn een full service-kantoor. Onze klanten willen wij volledig 
ontzorgen. Op financieel, fiscaal en juridisch gebied. We streven naar een 
persoonlijke aanpak. Het gaat ons niet alleen om de cijfers. 
De onderneming en de ondernemer staan centraal.’

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

Beginnerscursus eHBo
Na de succesvolle edities van voorgaande jaren organiseert EHBO Beemster 
ook in 2015 weer een beginnerscursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Deze start op 
maandag 9 februari van 19.30 tot 22.00 uur in cultureel centrum Onder de Linden 
in Middenbeemster.

in 10 lessen worden de cursisten opgeleid in 
het verlenen van eerste hulp, inclusief reani-
matie en het gebruik van een aED. De EHBO 
Beemster hanteert de richtlijnen van het Oranje 
Kruis en de nederlandse reanimatie raad.
De kosten bedragen € 150,00. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden de kosten 

geheel of gedeeltelijk. Meer informatie over 
de cursus is verkrijgbaar bij Scott Kleijn, tel. 
06-53793481. 

Direct inschrijven? 
Kijk dan op www.ehbobeemster.nl en 
klik op Beginnerscursus 2015.

Wat is dit voor kannetje?
Bij het Agrarisch Museum Westerhem is anoniem een soort kannetje binnengebracht 
waarvan niet bekend is wat het is en waarvoor het dient. Het HGB vraagt de lezers van 
Binnendijks om hun hulp.

Het is een rood geëmailleerde kan (ongeveer 
20 cm hoog, een diameter van 14 cm boven 
en 16 cm onder) met witte binnenkant. Er 
zit een deksel op met een zogenaamde slot-
sluiting. in het deksel zitten kleine gaatjes. 
aan de onderkant zit een soort opstaande 
rand van 2 cm hoogte. in deze rand zitten 3 
gaten. aan de zijkant van de kan bevinden 
zich twee oren.

Lezers die kunnen helpen dit raadsel op 
te lossen, kunnen een mail sturen naar 
janj46@quicknet.nl, bellen naar 0299-
683507 of langskomen op de donder-
dagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur 
(Middenweg 185 bij de VVV).

De anoniem binnengebrachte kan roept vragen op.

De Loeiende Koe één jaar

Agrarische kinderopvang De Loeiende Koe opende op maandag 6 januari haar 
deuren en een jaar later, op 6 januari 2015, liepen er tussen de 15 en 22 kinderen 
per dag in een overall en laarzen over het erf van het melkveebedrijf. Koeien, 
kalfjes, konijnen, kippen, hond, katten en een varken voeren is één van de 
dagelijkse bezigheden van de kinderen.

Zaterdag 3 januari kwamen al deze al deze kinderen met ouders, broertjes en zusjes in de stal aan de 
jisperweg om het 1-jarig bestaan te vieren. Een genot om dit mee te maken in deze tijd.

trees

Het 1-jarig bestaan is massaal gevierd.
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Kluitjes
Het zijn  die korte weet-je-wel-
dingetjes waar mensen belangstelling 
voor hebben en anderen daarin willen 
delen. Ook in 2015 staan de klutjes tot 
uw beschikking. Dat ze gelezen worden 
is een feit dus:

  nogmaals voor een ieder een heel gezond 
en blij 2015 in de Beemster of ver daar-
buiten gewenst. 

  KEO en Ons Hoekje (twee buurtverenin-
gingen: Klaterbuurt en omstreken en ons 
hoekje) kaarten 45 jaar met elkaar. Van-
wege dit lustrum was er gebak.

 
  Hockeyclub Purmerend met 650 zeer 
actieve clubleden heeft adembenemende 
ambities. De teamgeest is enorm. De Club 
van Honderd is vergroot en er wordt steeds 
meer geld door bevlogen vrijwilligers inge-
zameld.

  Vanwege de enorme belangstelling voor 
‘De Passion’, zullen er vijf in plaats van 
twee voorstellingen worden gegeven. De 
kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar bij:

  Fietswereld Keizer, in De Goorn; Drogis-
terij Carla van der Hulst, winkelcentrum 
Vijferhof, te avenhorn; reventa Fashion, 
reigerlaan 1 b/c in ursem; Pastorie ursem, 
op donderdagochtend van 9.30 uur tot 
12.00 uur. Voor nadere informatie: Hans-
Blom@xs4all.nl en Keizermarja@gmail.com.

  Op 10 mei 2015 gaat de tweede editie van 
de Beemster Erfgoed Marathon van start. 
Bij deze marathon staat gezelligheid hoog in 
het vaandel. Onderweg zijn er diverse proef-
locaties ingericht, waar je kunt genieten van 
streekproducten en muzikaal entertain-
ment. Looptijden worden niet genoteerd. 
Samen sportief smullen, daar gaat het om! 
De deelnemers lopen voor Breidablick (Brei-
dablick is een woon- en werkgemeenschap 
voor mensen met een verstandelijke beper-
king te Middenbeemster). 

   

  Buurthuis ZOB wil een repair Café opstarten 
en is op zoek naar handige mannen/
vrouwen om dit mogelijk te maken. info via 
0229-427661 (Petra nederveen).

  Buurthuis ZOB heeft diverse vacatures 
openstaan. Het bestuur is op zoek naar een 
gastheer/vrouw voornamelijk voor in de 
avonduren. Tevens zoekt het buurthuis een 
activiteitenbegeleider voor jong en oud en 
een voorzitter met visie voor de toekomst 
van het buurthuis.  Tel. 0299-427661.

  Ook  ‘alles met liefde’ is geopend met een 
stampotavond voor genodigden en op de 
zondag de inzegening van de locatie  door 
nico Schroevers.  Met zo'n naam en zo'n 
opening moet het goedkomen.

  Fijn dat er jongen mensen zijn die zulke 
dingen organiseren voor Kika zoals Fleur

  Zaterdag 17 januari was het tien jaar 
geleden dat ‘het Beemster landtvarken’ als 
een puur Beemster product het land werd 
ingestuurd. Een avond in het Heerenhuis 
was toen de opening met een avondvullend 
diner met alleen maar varkenshapjes. Tien 
jaar later een goed lopende organsiatie en 
de moeite waard om gevierd te worden. 
Petje af en ga zo door.

  Hebt u al sneeuw gezien? het was twee 
weken geleden soms wel erg plaatselijk

  De vrijwilligers van het kwartaal en de 
jury zijn  in de bloemetjes gezet. Dit keer 
bloemen van een Beemster Bedrijf (Bar-
tels). Gaat het dan toch lukken om de cirkel 
rond te krijgen?

  We hebben nog 341 dagen te goed in 2015. 
Dat elke dag u datgene mag brengen wat u 
wenst en pak de dag want dit kan de eerste 
dag zijn van de rest van je leven

  in Onder de Linden is op donderdag 12 
februari de diashow ’Lieflijke Wildernis’ 
van Beliboko te zien. Deze begint om 20.00 
uur. Voor leden gratis, voor niet-leden 
€ 4,50.

  u kunt kluitjes insturen in 2015, dus mail 
naar info@binnendijks.nu, geef het af bij 
drogisterij anneke jonker of stuur het naar 
postbus 61, 1462 ZH Middenbeemster.

Koos Koning Aannemersbedrijf & Vastgoedadvies bv is uitgeroepen 
tot ondernemer van het jaar 2014.  Deze titel is toegekend door de 
ondernemersvereniging van de Beemster. Een erkenning voor het bedrijf dat al 
meer dan 15 jaar aan de weg timmert.

Voor nieuwbouwprojecten, bedrijfspanden, 
stolpen en verbouwingen maar ook restau-
ratie van woningen en monumentale panden 
draait het inmiddels 10 man en 1 vrouw tel-
lende bedrijf zijn hand niet om. Het lag meer 
in de lijn der verwachting dat de van oor-
sprong Purmerendse  Koos en zijn echtgenote 
Monique in het slagersvak aan de slag zouden 
zijn gegaan. Tenslotte was dat het beroep van 
zijn vader en waar hij van kinds af aan bekend 
mee was. De interesse van Koos ging echter 
uit naar een andere tak van sport. Het aanne-
mersbedrijf trok en derhalve werden daar ook 
de nodige opleidingen met positief resultaat 
aan gewijd.
Zijn voorliefde voor het echte ambacht kwam 
met name tot zijn recht bij het project om de 
oude Smederij te Middenbeemster in oude 
staat te laten herrijzen. alle facetten van het 
vak werden in de praktijk gebracht. Dit huza-

renstukje heeft de nodige tijd, bloed, zweet 
en tranen gekost maar behoort nu tot een van 
Koos Konings paradepaardjes.
Daarnaast is ook het eigenhandig gebouwde 
bedrijfspand aan Bamestraweg 7 te Midden-
beemster een reden om trots te zijn. Vanuit 
dit pand wordt het bedrijf gerund dat ook 
voor zaken als stormschade, waterschade, 
inbraakschade en dergelijke in actie komt 
maar ook het schilders- en afwerkbedrijf  
Beemster Schilders bv huisvest.

Dat Koos Koning en zijn team blij zijn met de 
titel ‘Ondernemer van 2014’ moge duidelijk 
zijn. Op de gevel van het bedrijfspand prijkt 
namelijk een bord met deze eretitel dat tot ver 
in de Beemster omtrek verdiend gezien mag 
en kan worden.

Joke

Koos de 
Koning te rijk

Dat Koos Koning en zijn team blij 
zijn met de titel ‘Ondernemer van 
2014’ moge duidelijk zijn. 

You’ve Got talent show bij 
Paviljoen de jonckheeren 
De talenten van Zuidoostbeemster staan op zaterdag 24 januari weer klaar om in 
de schijnwerpers te stappen. Dan wordt weer de jaarlijkse talentenshow You’ve 
Got Talent georganiseerd. De deelnemers hebben hard geoefend om een mooi 
optreden te verzorgen. 

De verwachtingen zijn ook deze keer hoog, met zoveel talent. Locatie is dit jaar wederom bij  
Paviljoen de jonckheeren bij Golfbaan Beemster. iedereen is  van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. De talentenshow gaat om 14.00 uur van start met de talentjes uit groep 1,2, 
3, 4 en 5. Daarna is het de beurt aan de hogere groepen. Er wordt live gezongen, geplaybackt, 
gedanst. Dit alles wordt beoordeeld door een heuse jury. De jury bestaat uit juryvoorzitter bur-
gemeester Brinkman, jurylid Lonneke Tolman en soapacteur Pepijn van Halderen. 
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EERLIJK & HEERLIJK
VAN BERGE

 

Beemsterlants Slachtplaats

Uw erkende installateur   voor: ontwerp, aanleg en 
 onderhoud van alle elektrische installaties

Bamestraweg 1, 1462 VM  Middenbeemster 
Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09 

INSTALLATIETECHNIEK B.V. 

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Advisering en levering van energie-
zuinige verlichting (led) en zonnepanelen.

Voor al uw elektrawerk 

M. Bartels, uw bloemist aan huis
Bamestraweg 9 - 0299 681 505 / 06 22 03 10 31

Wij feliciteren aannemersbedrijf Koos Koning en Alles met liefde!

Met liefde geopend
Met de opening van Brasserie Alles met Liefde aan de Middenweg 146 op 15 
januari is de Middenbeemster een locatie rijker waar men kan genieten van eten 
en drinken in een informele sfeer.

De brasserie vindt haar oorsprong in het 
Duitse Brauhaus, een brouwerij waar het bier 
ter plekke kon worden geconsumeerd. Derge-
lijke brouwerijen bestonden ook in de Elzas 
waar ze de naam brasserie kregen. Eind 19e 
eeuw openden nogal wat Elzassers een der-
gelijke brasserie in Parijs. Verschil was echter 
wel dat deze zonder brouwerij waren en men 
er schotels à la carte kon eten. Dit was eerder 
slechts voorbehouden aan de chiquere res-
taurants. 

Eigenaren Max en Liesbeth Wersch vormen 
met hun zoon Maurice en dochter noëlle een 
professioneel en hecht team dat door hun 
jarenlange ervaring garant staat voor kwa-
liteit met persoonlijk aandacht voor de gast. 
iedere maand serveren zij buiten de à la carte 
kaart een steeds wisselend  en betaalbaar 
3-gangen keuzemenu. Hierbij worden de 
zogenaamde 3 B’s gehanteerd.

  Beste kwaliteit, vers en seizoensgebonden

  Beemster streekproducten met als speci-
aliteiten Beemster bier van brouwerij de 
Lepelaer, appelsap en fruit van fruitbe-
drijf  Eerlijk en Heerlijk, het Beemsterlant,s 
varken van varkenshouderij Van der Mark, 
Beemster slagerij jan de Lange, kaas 
van Cono, boerenkaas van Groot en de 
meshanger van melkveebedrijf uitentuis.

  Biologisch of duurzaam geteelde groenten 
en fruitproducten van Beemster producten-
winkel van jos van der Lee. 

Met de titel ‘aanstormend talent 2014’, die is 
toegekend door de ondernemersvereniging 
van de Beemster,  heeft de familie van Wersch 
en haar team een hartverwarmende extra 
motivatie op zak. 
 
u bent bij Brasserie alles met Liefde welkom 
voor lunch, diner, high-tea, brunch, bufetten, 
condoléances, recepties, bruiloften en het 
vieren van een verjaardag.

Joke 

Max en Liesbeth Wersch vormen met 
hun zoon Maurice en dochter noëlle 
een professioneel en hecht team.

Januari & Februari



De afdeling Vergunningen van de gemeente Purmerend werkt sinds 1 januari 
2015 alleen nog op afspraak. Wilt u in het stadhuis langs komen voor informatie 
over het aanvragen van een vergunning? Maak dan een afspraak via 
www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 30 november 2014 met besluitnummer 
1157038 het volgende besloten:

 Lucas Sinckstraat 2 en 4 in Middenbeemster (vaststellen)
En op 7 januari 2015 met besluitnummer 1169241 het volgende:

 Volgerweg 69 in Zuidoostbeemster (vaststellen)

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.

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 be-
sluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een 
dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

KENNISGEVING ONTWERPBESTEMMINGS-
PLAN ‘DE KEYSER RIJPERWEG 112’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘De Keyser Rijperweg 112” ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 26 januari 
tot en met 9 maart 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 
maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het gemeente-
huis van de gemeente Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raad-
plegen via www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wens om op de 
achterzijde van het perceel Rijperweg 112 de bouw van twee woningen mogelijk 
te maken. 

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling 
zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 
ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden inzage willen hebben 
en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen 
contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, 
(0299) 452 452.

KENNISGEVING INWERKINGTREDING 
VERORDENINGEN/REGELINGEN

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 9 januari 
2015, gelet op het bepaalde in de artikelen 139 van de Gemeentewet en 3:42 
van de Algemene wet bestuursrecht, voor een ieder op het gemeentehuis van 
Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente Purmerend (Purmer-
steenweg 42, Purmerend) kosteloos ter inzage zijn gelegd:
1.  de besluiten van burgemeester en wethouders van 9 december 2014,  

inhoudende vaststelling van de:
  Beleidsregels bijzondere bijstand Beemster 2015
   Beleidsregels declaratieregeling sportieve, culturele en educatieve activi-

teiten
 Deze besluiten zijn in werking getreden op 1 januari 2015.

2.  het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2014, inhoudende vaststelling 
van het Preventie en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank en 
Horecawet Beemster 2015-2018.

 Dit besluit is in werking getreden op 30 december 2014.

3.  de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2014, inhoudende 
vaststelling van de:

  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
  Verordening individuele inkomenstoeslag Beemster 2015
  Verordening tegenprestatie Participatiewet Beemster 2015
  Verordening individuele studietoeslag Beemster 2015
  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015
  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015
 Deze besluiten zijn in werking getreden op 1 januari 2015.
  Verordening Toeristenbelasting
  Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015
  Legesverordening 2015/1
 Deze besluiten zijn in werking getreden op 31 december 2014.

4.  het besluit van burgemeester en wethouders van 29 december 2014,  
inhoudende de vaststelling van de Nadere regels jeugdhulp Beemster 2015.

 Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2015.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemde 
besluiten. De gemeentebladen waarin genoemde besluiten zijn gepubliceerd 
zijn ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

MANDAATBESLUIT UITVOERING WMO 
2015 (GEMEENTEBLAD 1009)

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 9 januari 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, 
voor een ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein 
van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter 
inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 18 december 2014,  
inhoudende vaststelling van het Mandaatbesluit uitvoering Wmo 2015.

Het besluit is in werking getreden op 8 januari 2015. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. 
Het Gemeenteblad is ook te raadplegen op: www.overheid.nl.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om op grond 
van artikel 110a Wet geluidhinder:

  hogere geluidwaarden van 52 dB vast te stellen, voor het realiseren van 
woningen in het plangebied ‘Benonistraat’ in Zuidoostbeemster (kadastraal 
bekend onder sectie D nr 4031), gelegen in de zone van de Rijksweg A7. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 26 januari 
tot en met 9 maart 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 
maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de 
gemeente Beemster.

Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn 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, onder vermelding van ‘zienswijze’. Degenen 
die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen 
hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, 
kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente 
Purmerend, (0299) 452 452.
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OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
31 december 2014 Tankstation A7 (Kruisoord)  Aanbrengen en wijzigen  

reclame(aanduidingen)
6 januari 2015 Nekkerweg 52 Plaatsen gasopslag
8 januari 2015 Middenpad 3 Brandveilig gebruiken pand
9 januari 2015 Rijperweg thv nr. 105 en  Kappen 5 bomen
  Zuiderpad thv nrs 25, 31, 
  32 en 41 

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 REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
5 januari 2015 Nicolaas Cromhoutlaan 2  Vervangen en verhogen  

hekwerk
14 januari 2015 Hobrederweg 4a/4b  Oprichten brug met   

toegangshek

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar 
burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift onderte-
kenen. 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.

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 be-
sluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een 
dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
19 januari 2015 Verloreneind  Realiseren van afdaken  

voor het opslaan van   
reserve sluisdeuren

19 januari 2015 Volgerweg 21  Realiseren van een   
ligboxenstal

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari tot en 
met 23 februari 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 
19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. 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 
Voorzieningenrechter 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.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten  
18 december 2014 Middenweg en Rijperweg  Gedeelte kap 2 bomen
  (plan De Keyser)  is ingetrokken

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

OMGEVINGSVERGUNNING
VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
12 januari 2015 Zuiderweg 33a  Het ten opzichte van de/het ver-

leende reguliere bouwvergun-
ning/projectbesluit verplaatsen, 
versmallen en vervangen van 
een dam door een brug

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde aan-
vraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift 
sturen naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaar-
schrift 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.

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 be-
sluit. 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



ALGEMEEN
NIEUWE REGELS VOOR
SOCIALE HUURWONING

Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt. Meer informatie? Kijk op website 
van de gemeente of www.woningnetregioamsterdam.nl.

FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN VOOR 
EEN ENERGIEZUINIGER HUIS

Vanaf 1 januari 2015 is het voor particuliere huiseigenaren verplicht om bij verkoop 
of verhuur van de woning een energielabel te hebben. Als woningeigenaar ontvangt 
u van de overheid hierover een brief met een folder. In de brief staat het voorlopige 
label van uw woning. 

Het doel van het energielabel is het verbeteren van de energiezuinigheid van 
gebouwen. Met een energielabel kunnen kopers en huurders meteen zien of 
een woning zuinig is of niet. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning 
betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en is beter voor het milieu. 

MOGELIJKHEDEN VOOR EEN ENERGIEZUINIG HUIS
Wilt u ook een energiezuinig huis? Er zijn genoeg mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan energiebesparende maatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, 
gevel-, dak-, vloerisolatie of HR++ glas. U bespaart niet alleen op uw energie-
rekening, maar draagt ook bij aan een beter milieu door minder CO2-uitstoot. 
In de folder die u hierover binnenkort ontvangt vindt u tips over hoe u energie-
besparende mogelijkheden voor uw woning kunt financieren.

ALGEMEEN
SUBSIDIEREGELING ‘DUURZAAM

RENOVEREN NOORD-HOLLAND’ OPEN
De Provincie Noord-Holland stelt vanaf 1 januari 2015 de subsidieregeling 
‘duurzaam renoveren Noord-Holland’ open. In totaal stelt de provincie € 1 miljoen 
beschikbaar voor de renovatie van bestaande woningen. Met de regeling wil de 
provincie woningen energiezuiniger maken én tegelijkertijd de bouwsector een 
impuls geven.

NUL OP DE METER
De aangekondigde regeling start per januari 2015 en is een subsidie op renova-
tie van woningen, die gebouwd zijn in 2000 of daarvoor, tot een energieneu-
traal niveau of tot ‘nul op de meter’. Het gaat dan niet om standaardmaatrege-
len, zoals het aanbrengen van een zonnepaneel of spouwmuurisolatie, maar 
om vergaande maatregelen. De minimale investering bedraagt € 25.000, de 
provincie draagt 20% in de kosten bij (tot maximaal € 10.000 voor de ‘nul op 
de meter’). 

REGELING EN VOORWAARDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren en verhuurders. 
De regeling loopt tot 1 juli 2016. Zie voor meer informatie over de regeling 
www.beemster.net of kijk op www.noord-holland.nl/web/digitaal-loket.htm 
en ga naar ‘subsidies’.

BESTUUR
LEDEN GEZOCHT VOOR DE JEUGDRAAD 

VAN DE GEMEENTE BEEMSTER
De gemeente Beemster heeft het plan een Jeugdraad op te richten. Daarom 
zijn wij op zoek naar 8 jongens en/of meiden die op het voortgezet onderwijs 
zitten en in de Beemster wonen. Je weet wat de jongeren willen en nodig hebben 
en je vindt het leuk om met politiek bezig te houden.

WAT DOET DE JEUGDRAAD?
De Jeugdraad komt op voor de jongeren in Beemster. Zij wordt gevraagd mee te 
denken over voorzieningen voor jongeren in Beemster. In 4 á 5 vergaderingen 
komt zij tot een voorstel, om dit vervolgens te presenteren aan de leden van de 
gemeenteraad.   

KINDERRAAD
De jongere versie van de Jeugdraad, de Kinderraad, bestaat nu drie jaar (kinderen 
tot en met groep 8). In de drie jaar hebben zij aan de gemeenteraad voorstellen 
gedaan over bijvoorbeeld speelvoorzieningen en verkeersveiligheid. Ook is 
mede door hen de “Week tegen het pesten” georganiseerd. De Kinderraad 
heeft voor deze voorstellen een budget ontvangen om haar ideeën tot uitvoering 
te brengen.

INTERESSE?
Ben jij een jongen of meisje uit onze gemeente en lijkt het je leuk om op te komen 
voor de jongeren in Beemster? Durf jij het aan de plannen te presenteren aan 
de gemeenteraad? Geef je dan op bij via l.klaver@purmerend.nl.
Ken jij iemand die in aanmerking komt voor de jeugdraad? Zorg ervoor dat hij/zij 
weet dat er naar hem of haar gezocht wordt!
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     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

Schuilkerk BeemSter zoekt voor
haar kerkgebouw een schoonmaker m/v

voor ongeveer 8 uur per maand.
Meer info www.schuilkerkbeemster.nl

of bij A.Stolp 683324.

TE HUUR
KANTOORRUIMTE

Mooi kantoor te huur aan de Insulindeweg 14 in Middenbeemster
met vrij uitzicht (1e verdieping). Oppervlakte 40m2. 

De ruimte kan zo worden betrokken en is voorzien van
airco, vloerverwarming, internet en telefoonaansluiting, 

zonnescherm en alarmsysteem. 
Inclusief eigen parkeerplaats. Directe verbinding met snelwegen.

Per direct beschikbaar. Overname kantoorinventaris mogelijk.

MEER INFORMATIE
Silvia Zwarthoed, telefoon 0299 - 683 707

s.zwarthoed@jacdevrieselektro.nl

Provincie Noord-Holland orga-
niseert op maandag 26 januari 
2015 een bijeenkomst voor 
bedrijven over de vernieuwing 
van de provinciale weg N244 in 
de komende jaren. 

De provincie geeft een toelichting 
over de vernieuwing van de N244, 
het ontwerp en de uitvoering. Ook 
gaat de provincie graag in gesprek 
met bedrijven over de informatie
voorziening over de wegwerk
zaamheden en is er ruimte voor 
het stellen van vragen. 

Locatie:  Projectbureau & 
 Infocentrum N244
Adres:    Polderweg 119 te 
 Purmerend 
 (voormalige Noordweg)
Datum:   Maandag 26 januari  
 2015
Tijd:  19.00 uur tot 21.00 uur

Aanmelden  
Aanmelden voor de bijeenkomst 
is noodzakelijk en kan via de  
website: www.infoN244.nl. 

Meer informatie
Meer informatie over de N244 via: 
www.infoN244.nl. Voor meer 
informatie over de bedrijven
bijeenkomst kunt u contact opne
men met de omgevingsmanager, 
de heer J. van Liebergen via 
InfoN244@noordholland.nl.

Vragen
Voor alle vragen over provinciale 
(vaar)wegen kunt u bellen met 
het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen, 
08000200600 (gratis).

Bedrijvenbijeenkomst N244 Purmerend 
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Puur genieten bij Poterne

Honderd jaar na de bouw van het Noordfront is het Fort aan de Nekkerweg 24 
te Zuidoostbeemster aan een nieuw leven begonnen. De vertrekken waar een 
eeuw geleden soldaten sliepen, de geschutskoepel kanonnen en mitrailleurs 
herbergden zijn door de nieuwe eigenaar Frank Bart in een waar lustoord voor 
optimale ontspanning omgetoverd.

Liefhebbers van wellness en culinair genieten 
kunnen hun hart ophalen in het luxe resort 
met hotel, wellness en twee restaurants. Het 
Poterne restaurant & Fort resort Beemster 
zijn op 15 januari feestelijk toegetreden als 
jongste lid van Euro-Toques. Deze restaurant-
vereniging is de enige in nederland die echt 
staat voor ‘puur en eerlijk’ en kent een samen-
werkingsverband van 2500 Europese koks.
Chef-kok Paul de Graaf en zijn brigade 
staan garant voor gerechten die met zorg en 
smaak vervaardigd worden uit seizoensge-
bonden producten uit de streek. Hierdoor 

sluiten de restaurants aan bij de doelstel-
lingen van Euro-Toques. in aanwezigheid van 
onder anderen sprekers burgemeester Harry 
Brinkman, culinair journalist jurriaan Gel-
dermans en Euro-Toques bestuurslid Gerard 
Walters werd het Euro-Toque gevelschild 
onthuld. Om het geheel een extra feestelijk 
tintje mee te geven ging dit gepaard met een 
heuse sabrage en uiteraard een culinaire trak-
tatie. Werelderfgoed Beemster is hiermee een 
prachtig bedrijf rijker.

Joke

Een toost op de inauguratie.

Gered gereedschap
vliegt de oceaan over
Konijn Meubelmakers uit Zuidoostbeemster realiseert een timmerproject in 
Guatemala. Een reisverslag.

‘Daar stonden we ineens met 6 tassen gered 
gereedschap voor een timmerschooltje in 
Guatemala. Op Schiphol. internet inchecken 
kon niet,we moesten ineens € 40,00 extra per 
tas betalen.  in het kader van mijn 60e ver-
jaardag zijn mijn man, dochter, beginnende 
schoonzoon en ikzelf op reis gegaan naar 
Guatemala om op een vulkaan 60 te worden.
in Panama moesten we overstappen op een 
ander vliegtuig. Door weersomstandigheden 
hadden we daar nog maar 15 minuten de 
tijd voor. Tot onze schrik bleef onze bagage 
achter. Die moesten we later ophalen. Ook die 
rare tassen met oud gereedschap. We zijn bru-
taal langs een bewaker met geweer gelopen 
die ons verbood verder te gaan. Met een hel-
pende grote mond van onze gids bereikten we 
een stapel koffers en tassen waar we met veel 
moeite onze eigen spullen vonden. We waren 
natuurlijk bang dat men ons allerlei vragen 
zou stellen over dat oude gereedschap, maar 
dat viel mee.

Suzanne van het timmerproject in het dorp 
alotenango nam met veel plezier de tassen 

in ontvangst. We hadden ook nog een ver-
assing voor haar. Geld. Mijn verjaardags-
cadeau. ik had gevraagd om geld voor het 
Timmerproject als cadeau voor mijn 60ste 
verjaardag. Met veel plezier hebben we het 
haar gegeven toen we het  schooltje van het 
project bezochten.’

aan het woord zijn huisarts Meggy van den 
Biggelaar en haar man Peter de Boer. Peter 
heeft de cursussen meubelmaken gevolgd bij 
De Beemster School voor Meubelmakers van 
Frans Konijn.

Daar zijn ze in contact gekomen met het Tim-
merproject in Guatemala dat door Konijn 
ondersteund wordt. Op de jaarlijkse open dag 
van het bedrijf, op Hemelvaartsdag, hebben 
Meggy en Peter informatie gekregen over het  
project in Guatemala dat kinderen een kans 
wil geven op een loopbaan als meubelmaker. 
‘We wilden toen direct iets voor dat project 
doen,’zegt Meggy.

‘Wij zouden het fijn vinden als ook andere 
mensen iets willen bijdragen aan het 
project,’zegt Frans Konijn. ‘Wij vinden zelf 
niet altijd makkelijk werk, maar in Guatemala 
is het nog veel moeilijker. Wij vragen in ieder 
geval aan onze cursisten of ze vrijwillig iets 
willen bijdragen aan het timmerproject. Dat 
kan geld zijn, maar ook oud en goed gereed-
schap.’
De Beemster School voor Meubelmaken start 
begin februari met een nieuw cursusblok 
meubels maken.
 
Voor meer informatie:
www.timmerproject.nl
www. beemsterschoolvoormeubelmaken.nl
www.konijnmeubelmakers.nl
of bel 0299-603092 

Cristian bezig met 
de eerste oefening 
van het schooljaar.

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

Een les in vijlen.www.binnendijks.nu



Klaverjassen soos Westbeemster
De uitslag van 7 januari
1 j. Hopman   5269
2 G. v/d nes   5262
3 a. de Haan   5003
Rummikub is gewonnen door mevrouw a. Bakker-Markt.

Klaverjassen Vrouwen van nu
Uitslag 7 januari
1 Mw. Onrust   5396
2. Mw. Molenaar   5188
3. Mw. Bakker-Vingerhoed    5125
4. Mw. Konijn   5042
5. Mw. Langerijs    4979
6. Mw. V.’t Hof    4936
7. Mw. Waal    4897
8. Mw. Doets    4893
9. Mw. Glas   4820
Poedelprijs: Mw. Koopman  3780

Klaverjassen Middelwijck
Uitslag 9 januari
1 Hr. De jong   5555
2 Mw. De jong   5482
3 Mw. Koopman   5423
4 Mw. Groen   5336
5 Hr. Bol   5233
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uitslagen 
biljarttoernooi
De Kloek was tijdens de tweede week van de 
kerstvakantie een groot biljartcentrum. Een 
toernooiweek met maar liefst drie biljartdisciplines 
is in een gezellige sfeer afgewerkt. Volgend jaar 
wordt het 25-jarig lustrum gevierd. Daarom nu al een 
oproep aan alle uit deelnemers om naar de reünie op  
2 januari 2016 te komen.

De uitslagen: Beemster Libre kampioenschappen:
1 Sjerp de Boer
2 Victor Kuijper
3 Mathe v/d Lee
4 remco de Geus.

55+ open libre toernooi 
1 Klaas Bond
2 Sijmen Tuyp
3 jan Timmer.

10 over rood koppeltoernooi
1 Kees Bond/ Sijmen Tuyp
2 Klaas jantjes/Victor Kuijper. 

Winnaars/verliezersronde
1 Cees Kosten/a de Vries
2 Dietrie Eggers/Ben Boot.

Maak kennis met dynamic tennis
In sportcentrum De Kloek is in december een dynamic-tennistoernooi gespeeld. Dynamic tennis wordt 
gespeeld op kleine velden die in de breedte op een tennisbaan zijn uitgezet. Er wordt gespeeld met een 
zachte bal, een zogenaamde foambal, en een team bestaat uit twee personen.

Het aantrekkelijke van Dynamic Tennis is dat iedere deelnemer, 
ook een beginner, op haar of zijn niveau een leuke partij kan 
spelen. De spelregels zijn eenvoudig en snel geleerd. Ontspan-
ning en beweging zijn de belangrijkste doelen. Behalve tijdens 
de toernooien, want dan wordt er pittig gestreden.
juist omdat de bal zacht is wordt wel de tennisbeweging 
gemaakt zonder dat er sprake is van extra kracht op de armen. 
Prima als je een lichte blessure hebt. Tennisarmen krijg je niet 
en er zijn tennistrainers die dynamic tennis gebruiken om 
geblesseerde toptennissers te laten revalideren.

Naast de sportieve kant heeft Dynamic Tennis ook 
een heel sociale kant.
Dit komt vooral tot uiting tijdens toernooien, zoals het ‘fami-
lietoernooi’, waaraan ouders en grootouders met hun kin-
deren en kleinkinderen deelnemen.
als afsluiting van het jaar wordt het ‘Eerste Waterlandse kam-
pioenschap Dynamic Tennis’ gespeeld. namen die grootst 
klinken, maar naast de sportieve drang om te spelen vooral 
een gezelligheidsaspect hebben, waarbij de prijs meestal 
bestaat uit een flesje wijn of vruchtensap en eeuwige roem. 

na het tennissen wordt er door veel van de spelers nog koffie 
gedronken en bijgepraat.  
Dynamic Tennis speelt op maandagmorgen, woensdag-
morgen, donderdagavond en vrijdagmorgen. Gewoon een 
keertje vrijblijvend meedoen en zelf ontdekken wat dynamic 
tennis is behoort altijd tot de mogelijkheden.

Voor info: 
Shai Megowen, tel. 06-34039404 of 
email smegowen@upcmail.nl. 

Cabaratier Pieter jouke 
in onder de Linden
Pieter Jouke presenteert op zaterdag 24 januari zijn 
nieuwe programma ‘Tot nu Toe’ in Onder de Linden. 
De try out begin tom 20.30 uur.

in ‘Tot nu Toe’ ploetert jouke zich door het leven. Bang voor 
alles wat er in de toekomst ligt en opgelucht over alles wat 
er in het verleden lag. Maar hoelang hou je dat vol? Waarom 
niet gewoon smijten met je talent en niet steeds die billen bij 
elkaar? alles komt altijd goed. in ieder geval tot nu toe.

Op zondag 1 februari geeft het duo Desimpelaere een koffie-
concert.  Het duo bestaat uit Erik Desimpelaere (pianist-com-
ponist) en zijn broer David (contrabassist). De kruisbestuiving 
tussen deze twee verschillende muzikale persoonlijkheden 
is boeiend. De filosofische doordachtheid en creativiteit van 
Erik, de onstuimige passie voor de contrabas van David en hun 
open blik voor heel veel soorten muziek maken van hen reeds 
op jeugdige leeftijd een fascinerend duo. 
 
Op vrijdag 6 februari start om 20.30 uur in Onder de Linden 
Beemster het traditionele jazzcafe met dit keer The notorius 
Monks, een 18 koppige bigband. The notorius Monks, de 
enige echte Monnickendammer bigband. De toegang is gratis 
en na afloop kunnen enthousiaste jazzbeoefenaars aansluiten 
om mee te spelen.

Het cabaretduo reijn en Goed komt op vrijdag 7 februari met 
‘The Friendshow’ naar Onder de Linden. Het duo bestaat uit 
theatermakers renate reijnders en Kim Goedegebure. in 
2000 wonnen zij het Leids Cabaret Festival met hun theater-
programma ‘Glad ijs’. Sindsdien touren ze door nederland om 
elke schouwburg onveilig te maken en inmiddels hebben ze 
vier cabaretshows op hun naam staan. De voorstelling begint 
om 20.30 uur. 

Reserveren: 
via reserveren@onderdelinden-beemster.nl. 

inloopavond HGB
Het Historisch Genootschap Beemster op maandag 
26 januari weer een inloopavond. Wie geïnteresseerd 
is de historie van de Beemster of  informatie zoekt 
over iets of iemand uit de Beemster is van 20.00 tot 
22.00 uur welkom in de Beemster Erfgoedkamer 
(complex Westerhem, Middenweg 185, ingang 
achterzijde voorhuis).

Een interessante en leuke avond met koffie of thee voor 
iedereen. neem vooral ook oude foto’s, films of interessante 
documenten mee. Dat maakt het praatje extra plezierig en het 
archief wordt er daarmee nog aantrekkelijker door, ook voor 
anderen.

‘Villa Schoonoord’ (voorheen Fortis-kantoor) aan de Middenweg. 
Dankzij een restauratie krijgt de Beemster een prachtig gebouw terug.
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 U kunt reserveren op 0229 - 561207
www.bowlingspierdijk.nl

 

Daarom krijgt u
op vertoon van deze

advertentie 1 uur
bowlen op 1 baan

voor € 17,50!

Café Duijn Bowling 
spierdijk 175 jaar
Café Duijn Bowling Spierdijk viert dit jaar het 175-jarig bestaan. Het gehele jaar 
staan er feestelijke activiteiten op het programma. 

Vrijdag 30 januari: FiFa 15 Toernooi; vrijdag 6 
februari: FiFa 15 Toernooi finales; vrijdag 13 
februari: 31ste Grote Prijs van Spierdijk (Bow-
lingtoernooi voor Sportbowlers); zaterdag 14 
februari: GPS, toneeluitvoering en Verras je 
Valentijn (met bowlen en romantisch diner); 
zondag 15 februari: GPS; vrijdag 20 februari: 
toneeluitvoering met afterparty (Dj Skik); 

vrijdag 27 februari: Bowling Dj night (Dj 
Skip); zaterdag 28 februari: Cinema Culinair 
(Heel erg leuk! Een filmbelevenis in het Café 
en dan niet alleen kijken en luisteren maar 
ook ruiken en proeven…). En tot slot alvast de 
datum van het biljarttoernooi (2 t/m 7 maart) 
en de kermisdatum: 1, 2, 3 en 4  mei.
Zie ook website www.bowlingspierdijk.nl.

Portugal In 2009 was in het Agrarisch 
Museum Westerhem een tentoonstelling over 25 
straatnamen in de Beemster die hun naam ontleende aan een 
boerderij(stolp)naam. De komende weken wordt steeds één STRAAT&STOLP 
in deze rubriek belicht. De gegevens zijn deels afkomstig uit de beeldbank 
van de vereniging “Vrienden van de Stolp” en uit de archieven van het 
Historisch Genootschap Beemster.

In de Middenbeemster zijn vele straten waar de naam ontleend is aan een Beemster 
stolpboerderijnaam. De komende weken zal in de Binnendijks een artikelenreeks 
verschijnen die 25 stolp- en straatnamen beschrijven in de rubriek STRAAT&STOLP!

Bouwjaar :  1780
adres : Westdijk 5-6
Woonkern : noordbeemster
Huidig gebruik : Woonbestemming (vroeger veeteelt)
Dakbedekking : Pannendak
Bijzonderheden :  De herenboerderij is van het type langhuisstolp met voorhuis. Het is een 

rijksmonument. in de voorgevel bevindt zich een bijzonder voordeur en 
heeft een stenen topgevel. Op de gevelsteen, of cartouche, staat “a° 
1780”. De boerderij is op initiatief van de dienst gemeentewerken van de 
gemeente Beemster voor 1962 gerestaureerd. De naam van de boerderij 
staat geschreven in de geschoren heg aan de voorzijde.

naamgeving :  De naam wordt op verschillende wijzen geschreven. in de heg uitgeknipt 
staat Purtugal, de straatnaam luidt Poortugal en soms staat er Poortu-
gaal in de geschriften. De ware naam is onduidelijk, we houden die van 
de heg maar aan. De herkomst van de naam is niet bekend.

De straat Poortugal ligt in plan Leegwater in de Middenbeemster.

strAAt & stoLP

Hoe komt een straat aan zijn naam?

Wandeling door historisch Hoorn
Wandelliefhebbers kunnen op zondag 25 januari 
deelnemen aan de Hendrick de Keyerwandeling, 
een route door historisch Hoorn.

Deze wandeling is ontstaan om eens stil te staan bij de 
prachtige historische gebouwen, ontworpen door archi-
tect Hendrick de Keyser, die er in Hoorn te bewonderen 
zijn. Gerda Hooyberg, Ton Friedrich en Daniella Ernsting 
verzorgen de wandeling.

Informatie/opgave: 
Daniella Ernsting, tel. 0299-477047.
De wandelaars kunnen zich aan diverse mooie gebouwen vergapen.

samen weten we meer
Informatieplatform en  
sociaal netwerk voor  
(ex)patiënten en naasten

•	 	Vind	betrouwbare		
medische	informatie		

•	 	Kom	in	contact	met		
(ex)patiënten	of	naasten

•	 	Stel	vragen,	praat	mee		
en	deel	ervaringen

•	 	Ontdek	organisaties	die		
je	verder	kunnen	helpen

www.binnendijks.nu



informatierubriek
Advocaat, mediator, coach mr. a.j. Butter, Middenweg 2 1463 Ha 
n-Beemster, t: 06 54288049, e:butter@badv.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

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084 
43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor 
uw huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 
10 00. 24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmer-
steenweg 13c.

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg 
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel.  0900 98 97

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek-
kenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie 
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 Kr, Middenbeemster, Telefoon 
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings-
begeleiding PHYSiCaLL, Sportcentrum De Kloek, insulindeweg 
11, 1462 Mj Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 
683271, email: info@physicall.nl

Fysiotherapie Kamphuis, Fysiotherapie, Oedeemfysiotherapie (vaak 
na borstkanker), Kinderfysiotherapie, Zuiderweg 115e, Z.O. Beemster. Tel: 
06 49105334 www.fysiotherapiekamphuis.nl. Ook ‘s avonds of zaterdag.

Hartstichting afdeling Beemster P.j. Doets, Loeffendijk 10, 1462 
EC Middenbeemster, tel. 0299-350733

Hospice Thuis van Leeghwater Prins Mauritsstraat 4, 1462 jj  
Middenbeemster. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur via 0299-682020. E-mailadres info@hospiceleeghwater.nl 
Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is inzet opgeleide 
vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in 
het hospice.

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12, 
1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, faxnummer. 0299 
621827, e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Juridisch en fiscaal advies MB Legal & Tax, juridisch en fiscaal 
advies voor ondernemers, ook voor bezwaar- en beroepsprocedures, 
Schoolstraat 9, Postbus 77, 1462 ZH Middenbeemster, Tel: (0299) 
405755, info@mblegal.nl, www.mblegal.nl

Maaltijdservice 55+ aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-
cirkel Mieuwijdt, T 088-5591100

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 
DE  Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende 

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Notariskantoor Mr. Drs. P.j. rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek 

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: 

Postbus 179, 1440 aD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Midden-

beemster tel: 0299 690712

Verzekeringen, hypotheken, fiscaal advies Beemster  

hypotheken & assurantiën, Leeghwaterstraat 9a, 1462 jD  

Middenbeemster, tel. (0299) 68 14 27, fax (0299) 68 42 29.

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 in-

dividuele healing consulten. 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 6 september 2015, informatie over aanmelding via 

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

Zonnebloem afdeling Beemster, Bets de ridder  0299-683203

Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) 
in het weekend en op feestdagen  0299 - 313 233

alarmnummer 1-1-2

Colofon
HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND, 
HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.

WEBSITE www.binnendijks.nu

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:

   Via de website uiterlijk voor zaterdag.
   Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:   

Drogisterij jonker - rijperweg 58 - Middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.

   De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of 
in duidelijk geschreven handschrift.

ADVERTENTIES
Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 15,98 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

EINDREDACTIE, VERSLAGGEVING EN FOTOGRAFIE
Trees Blokdijk, Geert Heikens, Marcel van Stigt en joke römer
Telefoon: 06-19475058, e-mail: redactie@binnendijks.nu

SECRETARIAAT 
E-mail: secretariaat@binnendijks.nl

VERSPREIDING
rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.

BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij rodi, 0226-331020.

BANKRELATIES
inG-bank rekeningnummer nL96 inGB 0003 771883.
rabobank rekeningnummer nL44raBO0356919978.

PRODUCTIE
Hoogcarspel Grafische Communicatie -  Donauweg 2c - 1043 aj  amsterdam.

Copyright niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

raad van Kerken

24 en 25  januari

doopsgezinde gemeente

Zo. 19.15 uur Zr. C. Laros

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 10.00 uur Dienst en Bevestiging / afscheid Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur  Samenzang / amos 4

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za.  12.00 uur  jongerenviering / Ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur  Euch.viering / nicolaaskoor Ps. Marcelo

31 januari en 1 februari

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo.  10.00 uur  Dienst mmv. Femke Leek / Kerk M.B.

Zo.  11.00 uur idem Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Dameskoor / M. rocha

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur  jongerenviering / ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur Euch.viering / Pauluskoor / j. Duin

Zo. 12.00 uur  Gezinsviering / jeugdkoor / ps. Marcelo



VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD, 
GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.
G.G. Schipperstraat 12, 1483 GE De Rijp, tel. 0299-397497

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

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346  - Mobiel: 06 51838782  - edwindevries72@hotmail.com

Installatiebedrijf  Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
  Ambachtsweg 5D, 1474 HV  Oosthuizen

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

Beemster Hypotheken & Assurantiën

Beemster Hypotheken en Assurantiën
Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD  Middenbeemster
Telefoon (0299) 68 14 27, 06 53 23 13 98

www.beemsterhypotheken.nl •  info@beemsterhypotheken.nl 

FINANCIEEL INZICHT voor uw TOEKOMST

HYPOTHEEK TEST MAANDEN Voldoet uw 
hypotheek nog aan de moderne eisen/of uw veranderde gevoel? 
Kom langs met uw huidige hypotheek voor een up-to-date advies

FISCAAL ADVIEZEN (incl. toeslagen/aangifte/  
    voorlopige teruggaaf)
 
Alle SCHADE- EN LEVENSVERZEKERINGEN 
(zakelijk en particulier)

BANCAIRE producten / PERSOONLIJKE leningen

Uw Financieel Adviesbureau
Vergunningnummers AFM nr. 12005958 / SEH 11031 / WFT proof 2015
Aangesloten bij klachteninstituut KIFID

ALTIJD advies van

iemand met de juiste

diploma’s/vergunningen

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

B E E M S T E R
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 
 uitvaartcentrum naar keuze 

• Mogelijkheid tot een kosteloze 
 voorbespreking 

• Transparant

Bezoek onze site voor alle info en kosten:

www.uitvaartbeemster.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-

Dag en nacht bereikbaar via

0299 - 68 39 45

   Vraag gratis uw

          laatste-wensenmap aan !

Hoogca r spe l
G r a f i s c h e  C o m m u n i c a t i e

Ontwerp • Prepress • Drukwerk 
Afwerking • Direct Mail • en meer...

Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam 
Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

KAARTEN

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

Houd uw winterweerstand op peil!
   Vitamines in vloeibare vorm, 

(kauw)tabletten of als kuur bij:

uW ADVertentie 
HAD Hier 

Kunnen stAAn!
inForMeer eens nAAr onze MoGeLijKHeDen!


