
Vergadering
Dorpsraad Noordbeemster
De Dorpsraad Noordbeemster houdt op woensdag  11 februari een algemene 
vergadering. Deze vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in de voormalige openbare 
basisschool De Bonte Klaver.

Agendapunten zijn onder andere:  uitbreiding  van het bestuur, de ontwikkelingen in het gebied 
De Bonte Klaver, de plannen voor de N243 (Middenweg-Schermerhornerweg), het burgerinitia-
tief Glasvezel Breedband Beemster en een korte update over het aanpassen van de snelheidsli-
miet op de Middenweg tussen de rotondes.

www.binnendijks.nu
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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

houdt de Beemster groen

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster. 
Volgende verschijningsdatum: 21/22 februari 2015. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 13 februari voor 17.00 uur!

Deze keer is het onderwerp verande-
ringen in de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning. Mevrouw J. Dassen- Meijer 
(medewerker Team Wonen&Wmo) vertelt 
daarover.
Naast het overdragen van kennis en het 
ontmoeten van mantelzorgers is er gele-
genheid tot het uitwisselen van ervaringen. 

Op de bijeenkomst worden tevens infor-
matie, adviezen en tips gegeven. Belang-
stellenden zijn welkom van 10.00 tot 12.00 
uur in Wijksteunpunt Middelwijck. 
Aanmelden kan bij het servicepunt van 
WonenPlus  tel: 0299-820139 (tussen 10.00 
en 12.00 uur) of per mail naar wonenplus-
aangenaam@rswp.nl.

WMO centraal in 
Mantelzorgcafé
Het mantelzorgcafé wordt een aantal keer per jaar georganiseerd door 
WonenPlus in samenwerking met de Zorgcirkel in Wijksteunpunt Middelwijck, 
Prinses Beatrixpark 54 te Middenbeemster. Donderdag 5 maart is het weer zover.

PubQuiz voor jongeren
Onder de Linden bestaat 25 jaar en wil ook jongeren van 16 jaar en ouder bij de 
jubileumviering betrekken. Zij kunnen op zaterdag 14 februari deelnemen aan 
een Pubquiz.

De deelnemers buigen zich in teams over de 
meest uiteenlopende vragen. Van geschie-
denis tot actueel en van sport tot Valentijn. 
Vanaf 19.30 uur is de bar open en staat de 
quizmaster klaar.

er wordt gespeeld in teams van plus minus 
4 personen. Deelname kost € 5,00 per team. 
inschrijven is mogelijk pubquizodl@gmail.com.  

Tijdens het jaarlijkse Winterconcert 
van Beemsters Fanfare op 
zaterdagavond 31 januari heeft 
burgemeester Brinkman een viertal 
KNMO-spelden uitgereikt wegens 
langdurige actieve deelname aan de 
amateurmuziekbeoefening:  Danny 
Koppenol (25 jaar), Dieke Verrijk 
(25 jaar), Jim Enthoven (40 jaar) en 
Marten Brouwer (40 jaar). Zie www.
beemsterbengel.nl.

(Geert)

Trouwe leden Beemsters Fanfare geëerd met speld
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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 !

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

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl  

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

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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

NIEUWE GEUR! Bruno banani 
 absolute woman
 (vraag gerust om een gratis proefje)

Helleborusdag
Boerderij De Witte Poort (Rijperweg 
118, Middenbeemster) houdt op 
zaterdag 14 februari van 10.30 tot 
15.30 uur de Helleborusdag.

Onder het genot van een kop koffie, thee of 
warme chocolademelk met wat lekkers erbij, 
kan men deze eerst bloeiende vaste plant van 
het jaar bewonderen en aanschaffen.

Deskundig advies komt van Joep en Michiel, 
die uit eigen kweek weer mooie exemplaren 
hebben grootgebracht. De ‘Helleborus orien-
talis’, maar ook verschillende ‘H. Niger ‘(de 
zogenaamde Kerstroos) zijn in verschillende 
kleuren en maten vertegenwoordigd.

Ook de winkel vol nostalgische artikelen is 
geopend. Zie ook www.dewittepoort.nl.

Nostalgische huis- en tuinaccesoires, 
theetuin en locatieverhuur 

Rijperweg 118 Middenbeemster  06-30191054
www.dewittepoort.nl

Evean Cursusbureau
nu ook in de Beemster
Het Evean Cursusbureau verzorgt al jaren een afwisselend cursusprogramma 
voor jong en oud in Zaanstad, Amsterdam-Noord en Landsmeer. Sinds dit seizoen 
verzorgt het Cursusbureau ook cursussen in de regio’s Waterland en Alkmaar. 

De komende maanden starten in de regio 
Beemster onder andere de volgende cursussen:

Tekenen & schilderen  (vanaf 11 februari 
in Onder de Linden Middenbeemster). Tijdens 
deze tekencursus wordt kennis gemaakt met 
verschillende technieken en materialen. in 
iedere les staat een bepaald thema centraal. 
De docent laat aan de hand van presentaties 
zien wat er allemaal mogelijk is. uiteraard 
gaat men zelf ook aan de slag. De cursus 
bestaat uit tien lessen en vindt plaats op de 
dinsdagavond.

Yoga voor volwassenen & Yoga voor 
senioren (vanaf 11 februari in Onder de 
Linden). Door het volgen van deze lessen voel 
je je in de loop van de tijd steeds beter en ener-
gieker. De oefeningen verbeteren de houding, 

het evenwichtsgevoel en de concentratie. De 
twaalf lessen bestaan uit spierversterkende, 
geestelijke en lichamelijke ontspanningsoefe-
ningen, met aandacht voor nek, schouders en 
ademhaling. 

Art-Clay Workshop (vanaf 11 februari in 
Onder de Linden). Tijdens vier workshops 
wordt er van Art-Clay, ook wel zilverklei 
genoemd, een persoonlijk sieraad gemaakt. 
Tijdens les een of twee kan er een hanger, een 
bedel of oorbellen gemaakt worden en tijdens 
les drie en vier een mooie ring. Deze cursus is 
geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar, volwas-
senen en senioren. 

Belangstellenden kunnen zich 
inschrijven voor een cursus via 
www.evean.nl/cursusbureau.
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Volop talent in de polder
Zaterdag 24 januari organsiseerde de Oranjevereniging Zuidoostbeemster haar 
jaarlijkse Talentenshow. Een ware happening van vijftien acts. Acht uit de jongste 
en zeven uit de oudste groepen van de basisschool. Het was uiteindelijk aan de 
jury (Lonneke Tolman, Harry Brinkman en Pepijn van Halderen)  om hieruit per 
categorie drie prijswinnaars te kiezen. Voorwaar geen eenvoudige opgave. 

Uiteindelijk waren de winaars:
Jongste groep:
1 Karlijn en Babette Woons, 
2  Puk de Bruin, Yuna Gelderblom en  

emma van Maris, 
3  femke Bremer, Julia Duijnhouwer,  

Yuna Gelderblom en iris de Boer 
Oudste groep: 
1  Marvy Mathey, Jane Oudejans en Mira Konijn 
2  Babs en Donna Mannaert en Louise Jonk
3 Anna Geurtsen en femkeDeitmers.

Het 'Beemsters Briljantje' voor (heel) jong 
talent ging naar Jurre Blaauboer.

Bijzondere aandacht ging deze middag uit 
naar Anouk Meijer, Megan Haarmans, eva 
de Boer en fleur Dimmendaal. Zij moesten 
(mochten?) hun act maar liefst driemaal 
doen omdat de techniek hen tijdens het 
optreden in de steek liet.

De oudste groep.

De jongste groep.

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

  Nogmaals het feit dat buurthuis ZOB een 
repair Café wil opstarten en op zoek is naar 
handige mannen/vrouwen om dit moge-
lijk 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.

  "Alles met liefde" is geopend op de zondag 
met de inzegening van de locatie  door Nico 
Schroevers.  Met zo'n naam en zo'n ope-
ning moet het goedkomen.

  reactie: alleen de naam Nico Schroevers 
werd vermeld, maar hij heeft het samen met 
Jan Duin (oud-pastor) gedaan. Jan Duin had 
een lang, mooi gedicht gemaakt. Afwisse-
lend lazen ze delenuit het gedicht met aan 
het slot het uitspreken van de zegen.

  Doe mee aan de London of New York Mara-
thon voor KiKa!

  Wil jij je graag inzetten voor KiKa door 
middel van het lopen van de Marathon 
voor KiKa in 2015? Ga dan snel naar onze 
website  HYPerLiNK "http://www.run-
forkikamarathon.nl/"HYPerLiNK "http://
www.runforkikamarathon.nl/" HYPer-
LiNK "http://www.runforkikamarathon.
nl/"www.runforkikamarathon.nl 

  Project 'Kunstwerk van de Week' - 6e Jaar-
gang 2014. Beeldend kunstenaar ruud 
Streefkerk is in 2009 gestart met het pro-
ject ‘Kunstwerk van de Week’. Voor nadere 
informatiede website: HYPerLiNK "http://
www.ruudstreefkerk.com" HYPerLiNK 
"PerLiNK%20%22http://www.ruud-
streefkerk.com%22www.ruudstreefkerk.
com"www.ruudstreefkerk.com.

 
  in de zomer van 2014 voerde Work with 
Nature via www.adopteerregenwoud.nl 
campagne voor het werven van €20.000, 
het restant dat nodig was voor het 

beschermen van 30 hectare regenwoud 
in Costa rica. en met succes; in oktober 
werd het bedrag behaald en in december 
tekenden twee bestuursleden het aan-
koopcontract van het woud. De focus van 
de stichting ligt in 2015 op een nieuwe 
campagne via www.adopteerregenwoud.
nl om deze bouw te kunnen financieren. 
Beeldmateriaal op: http://www.work-with-
nature.com/savebiodiversity.

  uit de rubriek Kluitjes (Binnendijks van 24/25 
januari): “de vrijwilligers ontvangen bloemen. 
Dit keer van een Beemster bloemist”.

  reactie: de vrijwilligers van het kwartaal 
en de jury zijn in de bloemetjes gezet. Dit 
keer bloemen van een Beemster Bedrijf. 
(Bartels). Gaat het dan toch lukken om de 
cirkel rond te krijgen.

  De vrijwilligers ontvangen sinds jaar en 
dag bloemen van bloemisterij Bartels. Ove-
rigens, alle bloemenbestellingen van de 
gemeente worden bij Beemster bloemiste-
rijen gedaan. Hartelijke groeten, françoise 
de Gooijer.

  Hopelijk vindt dit navolging.
  Architect Hendrick de Keyser (Keyserkerk 
Middenbeemster) had zoveel stijlen. 

 
  Hierbij de boterhal in Hoorn. Zijn gebouwen 

spreken voor zich (toelichting is eigenlijk niet 
nodig). Zondag 25 januari liepen 33 wande-
laars in de Hendrick de Keyserwandeling.

  Tennisvereniging LTC Anonymus viert 
negentigjarig bestaan 

  Met de woorden 'de oprichting van een 
tennisclub met nog onbekende naam' in de 
notulen van 22 april 1925 is het ontstaan 
van LTC Anonymus een feit. De tennis-
vereniging viert op zaterdag 25 april haar 
negentigste verjaardag met een dagvul-
lend programma waarbij ze alle leden en 
oud-leden wil uitnodigen. 

  De NY Marathon rennen met een doel. 
Alles weten over run for KiKa Marathon 
New York 2015 ? Meld je aan via mara-
thon@runforkika.nl

  Stuur ons een mail en misschien kunnen 
wij het KiKa-café bij jou in de buurt organi-
seren! Wees er snel bij .... nog 20 plekken

  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.

  u kunt kluitjes insturen in 2014, dus mail 
naar info@binnendijks.nu , geef het af bij 
drogisterij Anneke Jonker of stuur het naar 
de postbus 1462 ZH Middenbeemster.

Leefstijl in de Beemster
Het tienerwerk van Clup Welzijn, een instantie die mensen helpt om mee te doen 
in de samenleving,  richt zich op tieners in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar.

Niet alleen in Purmerend, maar ook in de 
Beemster. Om zoveel mogelijk tieners uit 
de Beemster te kunnen bereiken, bezoekt 
Clup regelmatig groep 8 van Basisschool de 
Blauwe Morgenster in Middenbeemster. Tij-
dens zo`n bezoek wordt er gebruik gemaakt 
van het zogeheten Leefstijl. 
Leefstijl is een programma dat kinderen helpt 
om hun sociaal-emotionele vaardigheden 
te ontwikkelen. Zoals samen spelen, samen-
werken, praten, luisteren, rekening houden 
met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoe-
lens uiten, omgaan met verschillen, conflicten 

oplossen en omgaan met groepsdruk. Alle-
maal essentiële basisvaardigheden die voor 
kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen 
functioneren. Zowel nu op school, thuis, als 
later wanneer zij volwassen zijn. Tijdens een 
Leefstijlsessie komen er spelenderwijs allerlei 
leuke en leerzame activiteiten aan bod.  De 
bijeenkomst wordt altijd afgesloten met een 
zogeheten complimentenkaart. Deze wordt 
bij iedere deelnemer op de rug geplakt. Alle 
deelnemers krijgen de opdracht om iets aar-
digs op de kaart van een ander te schrijven, 
met heel veel blije gezichten tot gevolg.

Blije gezichten op de Blauwe Morgenster.



RECTIFICATIE
In de Binnendijks van 24/25 januari jl. is vermeld, dat met een uitgebreide 
procedure een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een 
ligboxenstal op het perceel Volgerweg 21 in Middenbeemster. Dit is onjuist. Die 
omgevingsvergunning was op dat moment nog niet verleend.

LEGESVERORDENING 2015/2
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 30 januari 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, 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 de gemeenteraad van 20 januari 2015, inhoudende vaststelling 
van de Legesverordening 2015/2.

Het besluit is in werking getreden op 29 januari 2015. Datum ingang heffing is: 
1 februari 2015. Een ieder kan tegen betaling een afschrift krijgen van genoemd 
besluit. Het Gemeenteblad is ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

CORV MACHTIGINGEN
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 28 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 13 januari 2015, inhoudende 
vaststelling van de CORV machtigingen.

Het besluit is in werking getreden op 27 januari 2015. Een ieder kan tegen 
betaling een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeenteblad is ook te 
raadplegen op: www.overheid.nl. 

ALGEMEEN
NIEUWE REGELS VOOR
SOCIALE HUURWONING

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

GEEF (GEWIJZIGDE) ADRESGEGEVENS 
OP TIJD DOOR AAN DE GEMEENTE

Sommige mensen staan niet goed geregistreerd in de Basisregistratie Personen 
(BRP), voorheen bekend als de GBA. Elke gemeente houdt persoonsgegevens 
bij over haar inwoners in de BRP. Deze gegevens worden gebruikt door vele 
(overheids-)instellingen zodat u niet overal de wijzigingen in uw gegevens hoeft 
door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente. 
Het is belangrijk dat de gegevens actueel zijn, zo voorkomt u dat het onnodig 
mislopen van toeslagen, stempas of een parkeervergunning. 
Voorkom gedoe, kijk het na op www.voorkomgedoe.nl.

BESTUUR
AANBEVELING NIEUWE BURGEMEESTER

De gemeenteraad heeft besloten mevrouw A.J.M. (Joyce) van Beek voor te dragen 
als nieuwe burgemeester. In een extra raadsvergadering heeft de gemeenteraad 
dit op 20 januari 2015 op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten. 

Met de aanbeveling is de procedure voor een nieuwe burgemeester bijna afgerond. 
Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies daarover van 
de commissaris van de Koning, doet de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming 
wordt besloten. Streven is dat mevrouw Van Beek medio april 2015 kan worden 
geïnstalleerd tot burgemeester van Beemster.

Joyce van Beek is in de gemeente Leusden 8 jaar wethouder geweest voor het 
CDA (vanaf 2006) en daarvoor 4 jaar raadslid. Joyce van Beek is 45 jaar, geboren 
te Amsterdam en woonachtig te Leusden.

De gemeenteraad omschrijft Joyce van Beek als een verbindende persoonlijkheid 
met een sterke overredingskracht en als een prima netwerker. Joyce van Beek 
is resultaatgericht en heeft uitstekende sociale vaardigheden. 

De burgemeestersvacature ontstond omdat de huidig burgemeester, de heer 
H.N.G. Brinkman, kenbaar heeft gemaakt af te zien van een nieuwe ambtsperiode.  
Voor de vacature hadden 37 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE
EN RAAD OP 10 FEBRUARI 2015

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 21.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere het bespreken van 
de resultaten op het gebied van de integrale veiligheid en de uitvoering van dit 
beleid in 2015.

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 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 
13.30 tot 19.00 uur). 

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

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 68 21 21  n  FAX: (0299)  68 17 71
GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET  n   OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
16 januari 2015 Hobrederweg 18  Vervangen stapmolen  

door longeerpiste
28 januari 2015 Rijperweg 31  Interne verbouwing t.b.v.  

realiseren Bed&Breakfast
 
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
20 januari 2015 Nekkerweg achter  Oprichten dam met duiker
  Hobrederweg 23 
22 januari 2015 Rijperweg 20 Oprichten tijdelijk hekwerk
22 januari 2015 Plangebied De Keyser  Bouwen van vier tijdelijke 

duikers en van vier   
permanente duikers

27 januari 2015 Middenweg nabij  Kappen van drie bomen
  Klaas Hogetoornlaan (2 lindebomen en 1 es)
28 januari 2015 Jisperweg t.h.v.  vervangen en verbreden
  Veeteeltlaan brug en kappen boom (es)
28 januari 2015 Jisperweg t.h,v. Kerkplein   Vervangen brug door   

tijdelijke, bredere, dam 
29 januari 2015 De Lijnbaan 6 Wijzigen voorgevel woning

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
2 februari 2015 Volgerweg 21  Realiseren van een   

ligboxenstal
4 februari 2015 Middenweg 7  Omgevingsvergunning 

voor het veranderen   
van de inrichting (activiteit 
Milieu zonder MER)

5 februari 2015 Middenweg 77  Vestigen van een kinder-
dagverblijf in een deel van 
een woning en het brand-
veilig gebruiken van het 
gebouw

Beroepsmogelijkheid:
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari tot en 
met 23 maart 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.

OMGEVINGSVERGUNNING

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten  
7 januari 2015 Notarisappelstraat  Oprichten verkeersbrug  
  (De Nieuwe Tuinderij) 
26 januari 2015 Zuiderpad 24  Oprichten dakopbouw  

woning

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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
26 januari 2015 Volgerweg 21 MV15-003  Activiteitenbesluit   

milieubeheer
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Klaverjas/
Keezavond
De sectie Sport van de Stichting Beemster 
Gemeenschap organiseert ook dit jaar de Klaverjas/
Keezavond. Deze avond vindt plaats op dinsdag 
17 februari in café De Kerckhaen te Westbeemster 
en is bedoeld voor alle aangesloten verenigingen. 
Start: 20.00 uur.

Om iedereen een plaats te kunnen geven is aanmelden noodza-
kelijk.De inschrijving per team (4 personen) bedraagt € 10, - en 
dient op de speelavond te worden voldaan. 
Telefonisch aanmelden is mogelijk bij Marit Mulders via 
06-18338560 met vermelding van de naam en spelkeuze.

Klaverjassen Vrouwen van Nu

De uitslag van 21 januari

1 Mw. v.d. Berg 5415
2 Mw. ruygh  5253
3 Mw. Glas 5215
4 Mw. Hooyberg 5211
5 Mw. Bakker-roet  5190
6 Mw. Oostwouder  5168
7 Mw. Waal 4931
8 Mw. Bakker-Vingerhoed  4872
9 Mw. Konijn  4808

Poedelprijs: Mw. Onrust 3778

Klaverjassen VSV

Uitslag 10 december
1 Truus Kramer 5511
2 Tiny Bleeker  5434
3 Adrie Glorie  5399
4 Coba Bakker 5202
5 Anita de Lange  5131
Verrassingsprijs: Joke Out
Troostprijs: Sijtje Kamp 3755
 
De uitslag van 7 januari
1 Ans Otjes  5412
2 Tiny Duin  5291
3 Bets de ridder  5146
4 Vera Bijvoet 5074
5 Tiny van de Nes 5008
Verrassingsprijs: Sijtje Kamp.
Troostprijs: Annie de Haan 3732

De eerstvolgende VSV-avond is op 25 februari. 
Dan zijn de ‘Moedige Moeders’ uit Volendam te gast. 
Voor meer informatie: tel. 0299-435513.   
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SPOrT
Binnendijks

HEEFT U SPOrTNIEUWS?
Mail dan kopij naar: info@binnendijks.nu

Clubvoetbaldagen bij WBSV

WBSV in Westbeemster is op 11, 12 en 13 augustus de 
gastheer van de Clubvoetbaldagen. Elke voetballer 
van 6 tot en met 13 jaar, lid of geen lid, kan meedoen.

Drie dagen voetballen, pret en vrienden maken. De deelne-
mers worden verwend met nieuwe oefeningen, trucjes, een 

lunch, een animatie en een spetterende voetbaloutfit. Ze 
slapen gewoon thuis, maar voor de rest zijn ze elke dag de gast 
van WBSV. Ook ideaal voor (drukke) ouders dus.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-WBSV/.

Drie dagen voetballen, pret en vrienden maken.

Jeugdkampioenschap 
Snelschaken

Schaakclub Aris de Heer heeft weer een 
jeugdsnelschaakkampioenschap georganiseerd. 
Dat vindt plaats op zondag 8 augustus in Eterij ’t 
Middenpunt in Middenbeemster (Middenweg 142). 

Als maximum leeftijd geldt 14 jaar en de deelnemers spelen 
met een echte schaakklok.  ’s Morgens duren de partijen 5 
minuten. Aan de hand van de ochtenduitslagen volgt ‘s mid-
dags een nieuwe indeling. Dan duren de partijen 10 minuten. 
De prijzen worden rond 16.30 uur uitgereikt. 

Voor de winnaar is er de  ‘Beemster Jeugdkampioentrofee’. 
Voor alle deelnemers zijn er bekers en medailles. inschrijf-
kosten:  € 5,00, te betalen bij binnenkomst. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. De zaal gaat open om 9.00 uur en het 
toernooi begint om 9.30 uur.

Voor meer informatie:  www.sc-arisdeheer. nl. 

Seniorenbiljart 
heeft ruimte voor 
nieuwe leden
De jaarvergadering is geweest en de 
kampioenswedstrijd is gespeeld. De leden van 
Seniorenbiljart Zuidoostbeemster zijn verdeeld in twee 
ploegen: ploeg A speelt op maandag- en vrijdagmiddag, 
ploeg B speelt op dinsdag- en donderdagmiddag. In 2014 
speelden beide ploegen 4 series libre. 

De hoogst geëindigden speelden in een poule  om uit te maken 
wie ploegkampioen werd.  Ploeg A: 1e Dirk Stapersma, 2e Ton 
Los, 3e Jan van Wijk, 4e Wim Ton. Ploeg B: 1e Bob Vlaanderen 
(vervanger van afwezige Chris Slot), 2e Ger Onsia, 3e Jan 
Blees, 4e Piet de Wit.

De clubkampioenswedstrijd tussen Dirk Stapersma en Bob 
Vlaanderen werd gespeeld na de jaarvergadering. in een span-
nende partij won Dirk van Bob, die 1 carambole te kort kwam.
Zowel in de A- als de B-ploeg is nog wat ruimte voor enkele 
nieuwe leden. Wie eens wil komen kijken of een partijtje mee-
spelen is op een van de 4 speelmiddagen van harte welkom.
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Leren enten bij de POM
 
Zelf een fruitboompje maken? Dat is te leren bij de entcursus op 21 februari van 
de POMologische vereniging Noord-Holland.

enten kun je leren.

in het gebouw van de iJsclub Bamestra aan de 
Nicolaas Cromhoutlaan in Middenbeemster 
leren de cursisten zelf een ent te zetten op een 
onderstam en zo een eigen boom te maken. 
Daarbij is er ruime keus uit diverse oude 
Noord-Hollandse appels- en perenrassen. 
Op deze manier wil de vereniging Noord-Hol-
land de bijzondere oude rassen over de pro-
vincie verspreiden. Met ’s morgens vanaf 9.30 

uur de theorie die na de lunch onder deskun-
dige leiding in de praktijk wordt gebracht. 
iedereen gaat naar huis met zelfgemaakt 
fruitboompjes.

Voor verdere informatie 
Www.hoogstamfruitnh.com. Opgeven kan 
via cursussen@hoogstamfruitnh.com of tele-
fonisch bij e. Konijn, 0229 574457.

Lezing over Grachtengordel 
De Amsterdamse grachtengordel is een monumentaal resultaat van een 
vernieuwende, 17e-eeuwse stadsuitbreiding. De in de volksmond genoemde 
Grachtengordel werd in 2010 op de wereld erfgoedlijst van UNESCO geplaatst. 

Op woensdag 11 februari is er in de Biblio-
theek Beemster een lezing over het Cultureel 
erfgoed. in deze lezing gaat inez Weyermans 
van het Bureau Werelderfgoed Amsterdam 
in op de bijzondere materiële en immateriële 
waarden van de Grachtengordel en ook op 
de historische relaties tussen Amsterdam en 
de droogmakerij de Beemster. De presentatie 
duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten: € 5,00 
voor leden en € 7,50 voor niet-leden Biblio-
theek. Kaartverkoop via www.bibliotheek-
waterland.nl/tickets of  in de Bibliotheek.

Donderdag 12 februari vindt er in een biblio-
theek een bijeenkomst plaats over e-books. 

Getoond wordt hoe je een e-book account 
kunt aanmaken en hoe je e-books op de 
e-reader, laptop of tablet krijgt. Ook kan men 
kennismaken met het digitale aanbod van de 
Bibliotheek. 

Gratis kaartverkoop via 
www.bibliotheekwaterland.nl/tickets 
of  in de Bibliotheek.

Winterwandelingen
Er staan weer diverse winterwandelingen in en om de Beemster op het 
programma. Woensdag 11 februari, 9.15 uur:  loopbruggenwandeling (ongeveer 
10 kilometer). De kleine Mijzenpolder is nu gemakkelijk bereikbaar door de 
loopbruggen van Beemster naar Mijzenpolder.

Woensdag 18 februari, 9.15 uur:  Purmerend 
en omgevingswandeling. Jan en Anneke 
Berge gaan mee als gids. een koffiestop bij 
het rustpunt/boerderij van Verbeij.
Woensdag 25 februari, 9.15 uur: Hart voor een 
fortroute. Herbestemmen blijkt het middel om 
forten te behouden. Nieuwe functies in een 

fort bieden kans op restauratie en onderhoud, 
maar ook beleving, omdat de herbestemde 
forten openbaar toegankelijk worden.
De avond voor de wandeling tot 19.00 uur 
is aanmelding mogelijk. Dat kan bij Danielle 
ernsting, tel. 02990-477047. 
Zie ook http//:beemsterwandelingen.webklik.nl.

Het is prettig wandelen in en om de Beemster.

Geen gehakt- maar 
biefstukkendag
Toen tijdens een verjaardagspartijtje het onderwerp ‘biefstukkendag’ werd 
aangesneden en ik tot verbazing van de meeste aanwezigen geen enkele weet 
van deze traditie binnen het biljartverenigingswezen bleek te hebben, vond ik 
het tijd worden om me in dit alom bekende fenomeen te verdiepen. 

De contacten waren snel gelegd en met een 
uitnodiging van biljartvereniging het Heeren-
huis te Middenbeemster op zak toog ik naar 
locatie de Kloek om aan deze traditie deel te 
kunnen nemen. Met alle vriendelijkheid en 
enthousiasme werd ik door onder anderen 
voorzitter Harry Jonk welkom geheten.
Biljartvereniging het Heerenhuis bestaat al 
sinds 1926 en heeft een ledental van 21 heren 
en sinds een jaar ook een dame. Het jongste lid 
telt slechts 54 lentes en het oudste al meer dan 
87. Tijdens het biljartseizoen, dat van begin sep-
tember tot eind mei loopt, wordt er sportief om 
de eerste plek van het klassement gestreden. 
Tot dusver is Sjerp de Boer de sterspeler van de 
vereniging, die wekelijks op woensdagavond de 
strijd op het groene laken met elkaar aangaat.
De geschiedenis van het biljarten is er een die 
zelfs teruggaat tot in de 15e eeuw. Wat zeker 
is dat het in eerste instantie een openluchtspel 
was en alleen gespeeld werd door de rijken 
in landen als engeland, frankrijk, Spanje en 
italië. Na 1550 werd dit spel van buiten naar 
binnen verplaatst. Aan Lodewijk Xi is de 
huidige tafelversie van het spel te danken. 
Deze zou om gezondheidsredenen het spel 
niet meer buiten hebben kunnen spelen en 
zodoende opdracht hebben gegeven een bin-
nentafel te maken. Deze tafel werd gemaakt 
uit een houten blad met een fijn groen laken 
er op, waarbij de banden opgetrokken waren 
uit leder. De groene kleur van het laken moest 
binnenshuis het gras doen herleven.
er bestaan verschillende vormen van biljarten. 
in het Nederlands wordt onder ‘biljart’ meestal 
het carambolebiljart verstaan waarbij met drie 
ballen gespeeld wordt en men de speelbal 
door middel van het hanteren van een keu de 

andere twee ballen moet raken. een op zich-
zelf eenvoudig lijkend spel maar dat door 
oefening, concentratie en wellicht aanleg 
slechts tot succes kan leiden. 
Bij biljartvereniging het Heerenhuis staat niet 
alleen het wedstrijd-  maar evengoed het samen-
zijn-element hoog genoteerd. Het samen biljarten 
brengt vooral veel ontspanning en gezelligheid 
met zich mee. De laatste nieuwtjes worden uit-
gewisseld, diverse  toernooien worden gespeeld 
en eenmaal per jaar wordt tijdens een lunch geza-
menlijk de biefstuk van Jan de Lange genuttigd. 
Ondergetekende heeft zich slechts beperkt tot 
het laatste, verzamelen van informatie en het zich 
goed laten smaken. De uitnodiging om de arena 
van het groene laken te betreden heb ik gelaten 
voor wat het was. Mijn kennismaking met het bil-
jartspel en het hanteren van de keu leverden in 
het verleden slechts en helaas een fikse scheur in 
een kostbare laken op. Het biljarten laat ik dus wij-
selijk en liever aan anderen over. Bent u op zoek 
naar een nieuwe uitdaging en vorm van ontspan-
ning gepaard met gezelligheid, neem dan contact 
op met biljartvereniging het Heerenhuis, Harry 
Jonk, tel. 06-23227772. 

Joke

Eindstand

1 J. Bekhof
2. B. van rijn
3 J. Waal
4 G. Hopman
5 J. de Lange
6 J. Jonk
7 K. Goosen
8 C. Hielkema

9 J. Appelman
10 A. Scheele
11 A. Willems
12 H. Jonk
13 K. Jantjes
14 D. Köhne
15 f. van Dort.

Bij de vereniging draait het om het wedstrijdelement,
 maar ook om de gezelligheid.

Activiteiten Middelwijk
Woensdag 11  februari:  19.30 uur Klaverjassen met de Vrouwen van Nu   

(voor leden, nieuwe leden zijn welkom)
Donderdag 12 februari:  10.30 uur bij slecht weer geen wandelen maar koersballen, 

geldt voor iedere winterse donderdag.
Maandag 16 februari: 11.00 uur Verrassingsfilm door Ton friedrichs
Woensdag 18 februari:  19.30 uur Vrouwen van Nu lezing over bekkenbodem- 

problematiek (voor leden, nieuwe leden zijn welkom)
Donderdag 19 februari:  17.00 uur Themabuffet Wild Opgeven tot dinsdag 10 februari 

tussen 9.00 en 14.00 uur bij de receptie van de Mieuwijdt via 
tel. 088-5591100. Kosten 16,75 (exclusief consumpties)

Woensdag 25 februari: 10.00 uur Donjacour schoenen in de hal



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

raad van Kerken

7 en 8 februari 

doopsgezinde gemeente

Zo.  09.45 uur zr. C. Laros

Protestantse gemeente Beemster 

Zo.  10.00 uur   Winterdienst mmv. femke Leek Solo  Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur  Herenkoor Amos 4

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za.  12.00 uur  Jongerenviering / Ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur  euch. viering / Nicolaaskoor L. Weel

Zo. 15.00 uur  engelstatlige euch. viering

14 en 15 februari 2015

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo.   9.30 uur  Dienst rond de Liefde     

mmv. Mirjam Boers solozang Kerk MB.

Zo. 11.00 uur idem   Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Gemengdkoor L. Weel

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur  Jongerenviering / Ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur  euch. viering Pater G. Noom Ars Musica

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.



Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen 
maar ook voor uw kleinere timmerwerk

Aannemersbedrijf Koos Koning - Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster
Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl

Aannemersbedrijf - Middenbeemster
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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

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

DISPLAYS

BEL VOOR VERDERE INFORMATIE EN / OF AFSPRAAK
KALLUNO SCHOONMAAK. TEL: 0299 - 67 50 81

E-MAIL: D.CHANDREPERKASH@WXS.NL
MARTEN MICHIELSHOF 53, 1483 CB  DE RIJP

B.V.

BEL VOOR MEER INFORMATIE 
OF EEN AFSPRAAK KALLUNO  

SCHOONMAAK TEL.: 0299-67 50 81

E-MAIL: INFO@KALLUNO.NL
MARTEN MICHIELSHOF 53, 1483 CB  DE RIJP

WWW.KALLUNO.NL

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

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

LOODGIETERSBEDRIJF COR
CV, WATER, SANITAIR, RIOOL, DAK- EN ZINKWERKEN

Badkamerrenovatie
Vernieuwen van uw goot

Rioolontstopping met hogedrukspuit
Plaatsen en leveren van douche, bad,  

toilet en wastafelcombinatie

Advies van de echte vakman, 
gratis offerte en geen voorrijkosten

Net even anders!
Telefax 0299-684608 - Mobiel 06-22994744 

loodgietersbedrijfcor@hetnet.nl
Zuiderweg 10 - 1464 GA  Beemster

Pannenkoeken, lunch & diner
Maandag gesloten

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

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


