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Binnendijks
mededelingen voor de Beemster 

Feestelijke zangdienst
In de Keyserkerk in Middenbeemster vindt op zondag 22 februari een feestelijke 
zangdienst plaats onder de titel ‘Ruimte waar het licht kan komen’. Deze ruimte 
verwijst naar de woestijn, vanouds startpunt van de veertigdagentijd naar Pasen.

Daarnaast slaat de titel op een spannend 
muziekwerk, gecomponeerd door Hennie 
(Doe Maar) Vrienten. Je hoort hoe hij vanuit 
zijn popachtergrond met klassieke muziek 
omgaat. in de dienst zingt een projectkoor 
onder leiding van Joep van der Oord en met 
emma ulrich vleugel wat eerste delen uit deze 

mis. Verder klinken onder andere ‘Song of 
Peace’, ‘Sibelius’ en ‘Stay with me till the mor-
ning’. De overige musici zijn Sonja Tol (fluit) en 
femke Leek (solozang). De kerkdienst begint 
om 9.30 uur. 
Verdere informatie staat op 
www.beemsterkerk.nl.

beemster moet aantrekkelijker
worden voor toeristen
Zo heel langzamerhand beginnen alle Beemsterlingen gewend te raken aan het feit dat we in een Werelderfgoed leven en 
net terug uit China realiseer ik mij des te meer dat het toch wel iets bijzonders is. Daar hebben we namelijk verschillende 
heel  bijzondere Werelderfgoedprojecten bezocht. In Beemster zien we echter nog niet voldoende toeristen. Daarom zijn 
wat krachten gebundeld. 

Het Historisch Genootschap beemster, Stichting 
beemster Werelderfgoed, Stichting beemster 
Keyser, Onder de Linden, beemster Onderne-
mers, Vereniging beemster's Welvaart, Stichting 
Plattelandsvernieuwing en de gemeente beem-
ster hebben op 6 februari een intentieverklaring 
getekend met daarin de gebundelde initiatieven 
opgesteld door een kwartiermaker. 

De bedoeling is om de toeristen langer in 
beemster te houden en dit kan alleen door de 
samenwerking van de partijen. De gemeente 
heeft hierin een faciliterende rol. De aantrek-
kingskracht van beemster is inmiddels al ver-
groot door de koppeling met twee andere 
Werelderfgoederen,  namelijk de Stelling van 
amsterdam (deels in de beemster gelegen) en 

de grachtengordel van amsterdam met als 
resultaat meer en vaker individuele toeristen 
naar Droogmakerij De beemster.
Hopelijk komen door de gezamelijke bun-
deling van deze krachten heel veel nieuwe 
ideëen.

Trees

De krachten worden gebundeld. een toost is daarom op zijn plaats.

Kleurrijke 
expositie
Piep van Sante 
De kleurrijke schilderijen van Piep van 
Sante zijn tot 28 maart te bezichtigen 
in Cultureel Centrum Onder de Linden 
in Middenbeemster.

Haar werk bestaat voornamelijk uit acryl en 
inkt op doek maar ze maakt ook digitale schil-
derijen. fotografie is een belangrijke inspira-
tiebron. Zelf zegt ze over haar kunst: ‘in alle 
kunstvormen die ik beoefen is het essentieel 
om het juiste evenwicht te vinden tussen kleur 
en vorm. De vorm heeft vaak een grafische 
inslag wat voortkomt uit mijn grafische beroep 
en werkverleden als vormgever textile.’
Sinds de zomer van 2013 is Piep als schilder/
kunstenaar met hart en ziel aan het schilderen 
in haar  atelier. in deze korte tijd heeft ze een 
aanzienlijke collectie schilderijen weten neer 
te zetten. Het zijn mooie, met zeer veel gevoel 
geschilderde fantasiebeelden die ruimte 
geven om in weg te dromen.
Op 1 maart kunnen de kunstwerken van 16.00 
tot 18.00 uur bekeken worden in aanwezig-
heid van Piep van Sante. Daarna tijdens de 
voorstellingen of op afspraak: 0299–435199 
of info@piepvansante.nl. 
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Gezocht
‘fruit’medewerker voor

op een BioloGisch
fruitBedrijf in de Beemster

 
Leeftijd 18 tot 22 jaar. In bezit van trekker rijbewijs.
Moet geen bezwaar hebben met flexibele werktijden.

Ervaring met trekkers en tuinbouw machines strekt tot aanbeveling.
  

reacties en inlichtinGen:
tel. 06 307 327 34 of mail naar c.j.konijn@agroweb.nl

Al 60 jaar elkaars Valentijn

Op 12 februari vierden de heer en mevrouw Van Zwieten, woonachtig te 
Zuidoostbeemster, het heugelijke feit dat ze al 60 jaar elkaars Valentijn zijn. 
Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.  In aanwezigheid van 
zoon, schoondochter , de kleinkinderen, burgemeester Harry Brinkman, diens 
echtgenote en de lokale pers werd in huiselijke kring en liefdevol versierde 
woonkamer de bruidstaart aangesneden.

Onder het genot van een gezellig kopje 
koffie deed de heer Van Zwieten zijn verhaal. 
Zowel hij als zijn Mien zijn oorspronkelijk uit 
amsterdam afkomstig en vonden elkaar in het 
beatrixpark aldaar. De nogal strenge vader 
van mevrouw werd met de nodige vasthou-
dendheid door ‘Motor ed’ ontdooid en kreeg 
toestemming diens dochter het hof te maken.
Samen gingen zij vastbesloten het avontuur 
aan en verkenden menig ver oord. Zowel 
amerika als Canada werd aangedaan. Het 
had niet veel gescheeld of ed, Mien en de 
nog kleine ed junior hadden Nederland voor 
het beloofde land verruild. De benodigde visa 
waren al op zak toen Mien op het allerlaatste 
moment besloot zich toch liever permanent in 
de voor haar bekende omgeving blijvend te 
willen settelen.
De heer des huizes vond zakelijke voldoe-
ning als monteur bij Defensie en mevrouw als 

moeder en hulp in de huishouding bij onder 
andere gegoede Joodse families. Contacten 
die tot ver na haar pensioen nog immer hecht 
zijn. Dat de familie uiteindelijk in gemeente 
beemster hun plek gevonden blijken te hebben 
was geen verrassing. al menig jaar diende de 
caravan in Noord-Hollandse oorden als ursem 
een aangenaam buitenverblijf. Hun in Purme-
rend woonachtige zoon en diens gezin wisten 
het echtpaar over te halen hun zogeheten oude 
dag in de buurt te laten doorbrengen. Dit tot 
ieders volledige tevredenheid.
 
Liefde en liefhebben lijken een vanzelf-
sprekendheid maar zijn en blijven een mooi 
geschenk. een gegeven dat het echtpaar 
Van Zwieten zeker heeft laten zien op hun 
60-jarige huwelijksdag.

Joke

De mijlpaal ging niet onopgemerkt voorbij. 

Visserskoor in Keyserkerk
In de Keyserkerk is er op zondag 8 maart een bijzondere dienst. Deze wordt 
muzikaal omlijst met liederen, uitgevoerd door het Nieuwedieper Visserskoor 
onder leiding van Alfred de Jong en begeleid door organist Henk Gemser en 
pianist Lea Paliczova. De dienst begint om 10.00 uur. Meer informatie staat op 
www.beemsterkerk.nl.

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:

  De toneelspelers van Paulus ii die normaal-
gesproken begin maart een blijspel op de 
planken van de Kerckhaen zetten, hebben 
een sabbatical year genomen, oftewel ze 
slaan een jaartje over. Het feit wil dat de 
vrouwen zoveel andere bezigheden hebben 
dat zij alleen een klein rolletje willen of een 
jaartje overslaan. Gezocht werd naar een 
mannenstuk, maar de mannenstukken die er 
bestaan zijn of heel saai of te hilarisch, dus 
besparen zij dit voor u. Volgend jaar beter.                                                              

  KiKa heeft als doel de genezingskans voor 
kinderen met kanker te verhogen: van 75 
% genezingskans nu naar 95% in 2025.  
in juni en juli vindt run for KiKa plaats: 
een reeks grote sportieve hardloopevene-
menten voor Stichting Kinderen Kankervrij, 
kortweg KiKa. Daarnaast organiseert KiKa 
ook de run for KiKa Marathon in Londen 
(april 2015) en de run for KiKa Marathon in 
New York ( 1 november 2015)

  Het moet niet gekker worden. 

  
  een verkeerszuil midden op het fietspad op 

de Schermerhornerweg bij de kruising Jis-
perweg in beemster. Deze verkeerszuil is 
uit de middenberm getrokken en versleept 
naar het fietspad. Dit is van zaterdag- op 
zondagnacht gebeurd. Je zult er maar 
fietsen in het donker.

  in een gezellige sfeer koersbal spelen? Dat 
kan elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur 
in de Kloek. iedereen kan het. Het kost € 
20,00 per kwartaal, omgerekend € 1,75 per 
middag. Daarbij wordt er gratis koffie en 
een koekje bij geserveerd. info: tel. 0299-
683588 of -681595.

  ‘Sinds het nieuwe jaar is onze bezorging 
niet in een regelmaat,’ aldus een inwoner 
van Zuidoostbeemster. ‘en ik hoor om mij 
heen dat dat voor nog een aantal inwo-
ners geldt. ikzelf woon op het Verzetplein.’ 
Graag willen wij dit van u weten dus bel, 
mail of klop aan bij rodi. Zie telefoon-
nummer in het colofon

  in Volendam werd de open NK indoor touw-
trekken gespeeld. De organisatie haalt  in 
februari 2016 de wereldkampioenschappen 
naar Volendam. in een geweldige sfeer werd 
het open NK gehouden. Touwtrekvereni-
ging Westfriesland met beemsterlingen in 
de club kwam in actie in de klasse tot 600. 
Op de foto ziet u Kees bot uit Venhuizen, Jan 
Wester uit Middenbeemster, Jeroen Ooie-
vaar uit Nibbixwoud en anker Gerrit Schaft 
uit Zuidoostbeemster.  rené Groot uit Zuid-
oostbeemster kwam in actie in een andere 
gewichtsklasse.

 

 
  Stoer in Noordbeemster:   
www.stoerindebeemster.nl of  
mail info@stoerindebeemster.nl.

  Gevraagd: warme zorg voor mensen met 
dementie in woonzorgvoorziening "Warm 
thuis". Melden bij ingrid Meester: 06 
5073080 of www.warmthuis.nl.

  Veeteeltstudieclub beemster houdt Water-
landse veebeoordelingswedstrijd op bedrijf 
van familie Groot aan de Middenweg.

  9 maart 2015 busreis naar Museum-
plein amsterdam waar men de musea kan 
bezoeken, Vertrek Middenbeemster 9.30 uur. 
er is nog plaats voor de rembrandt-liefheb-
bers. bel Willy Scheurwater: 0299-689689

  Nog wat data: NL doet 21 maart. u kunt 
zich nog opgeven: www.stichtingpresent.nl. 

  Provinciale verkiezingen 18 maart. 
  Moedige moeders  25 maart.
  1 april afscheid  Harry brinkman.
  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 61,1462 ZH Middenbeemster.

HGb Inloopavond
Het Historisch 
Genootschap 
Beemster houdt op 
maandag 23 februari 
van 20.00 tot 22.00 uur 
weer een inloopavond. 
Belangstellenden zijn 
welkom in de Beemster 
Erfgoedkamer van 
complex ‘Westerhem’, 
Middenweg 185, 
ingang achterzijde 
voorhuis.

Neemt vooral oude foto’s, film of interessante documenten mee. Dat maakt het extra plezierig 
om daar met elkaar over te praten en het archief wordt er daarmee nog aantrekkelijker door, 
ook voor anderen.

De voormalige kosterij staat nog heel wat te wachten.
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Concert black Gospelkoor
Black Gospelkoor Tribute treedt op zondag 8 maart op in de Keyserkerk. Het concert 
duurt van 19.30 tot 20.30 uur. 

De funky spirit van moderne amerikaanse black Gospel is meeslepend en energiek. afgelopen 
najaar startten ruim 50 zangers uit beemster en omgeving aan een workshop black Gospel. 
Zondag 8 maart wordt de workshop met een klein concertje afgesloten. De zangers van de 
workshop, inmiddels onder de naam Tribute, worden zondag begeleid door een band en 
aangevuld door zangers uit de overige Dutch Combined Gospelchoirs die allen onder leiding staan 
van edith Casteleyn. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar aan de kassa of te reserveren via helen.
blackgospelbeemster@ziggo.nl. Kerkzaal open vanaf 19.15 uur.

bruidspaar Roet
op naar 70 jaar
De heer en mevrouw Roet waren op zondag 15 februari 65 jaar getrouwd. Ze 
komen alle twee uit een groot gezin. Pa Roet is 94 jaar en heeft 15 broers en 
zussen en ma Roet is 87 jaar en heeft 9 broers en zussen.

Pa  is meer als 40 jaar keurder geweest bij het 
NaK (Ned. alg. Keuring) om in de omgeving 
van Purmerend de tulpen en aardappelen te 
keuren. We hebben het over de tulpenbollen 
en pootaardappelen en soms moest pa ook 
wel eens een partij afkeuren ( tot zijn verdriet) 
en ma hield zich voornamelijk bezig met het 
opvoeden van de kinderen, lid van het KbO, 
KVG en  de vrouwengroep van de Kapel. en 
natuurlijk werden alle kleren zelf genaaid.
Zij woonden vanaf hun trouwen - al meer dan 
een halve eeuw terug - aan de Nekkerweg en 
nu alweer 14 jaar op het plekje waar vroeger 
de notaris ruygrok heeft gewoond en voor 
menigeen veel herinneringen oproept, zoals 
'de mooie dochter van de brugwachter.'
Volgens Pa kan een man niet zonder een 
vrouw en na 65 jaar kan hij het weten. Hij kan 

zich niet herinneren een onvertogen woord 
van haar gekregen te hebben, want als Truus 
het wil is het goed! De rollen zijn wel verdeeld 
want pa schilt de aardappelen en maakt de 
groente schoon en ma neemt de boorma-
chine ter hand en zet even het elektriciteits-
draadje vast. Met dit rijke leven van alle dag 
- met geven en nemen en zonder dokter over 
de vloer - hopen zij nog door te gaan tot ze 
70 jaar samen zijn. Met 16 kleinkinderen en 
2 achterkleinkinderen, waarvan de meesten 
in de omgeving wonen zal dit ook wel gaan 
lukken, want ma blijft voor iedereen en alles 
zorgen.

Groot feest was het zondag in het Heerenhuis en 
wij komen graag over vijf jaar weer even langs.

Trees

reden genoeg voor taart.

Weekendactiviteiten
op breidablick
Breidablick, de in Middenbeemster gevestigde woon- en werkgemeenschap 
voor mensen met een  verstandelijke beperking, richt zich niet alleen op de 
eigen bewoners. Ze organiseert ook weekendactiviteiten voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel die thuis wonen. Dat is mede bedoeld om de betrokken 
mantelzorgers te ontlasten.

Het dagprogramma dat breidablick biedt is 
laagdrempelig en gevarieerd en er kan altijd 
van worden afgeweken. er worden activiteiten 
geboden die de zelfzorg en vaardigheden ver-
groten (zelf de warme maaltijd bereiden bijvoor-
beeld), geheugentraining en de actualiteit krijgen 
aandacht en er worden workshops gegeven 
(zoals muziek, pottenbakken en schilderen). er 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de voorkeuren en talenten van de deelnemers. De 
activiteiten vinden plaats in het rafaëlhuis, maar 
ook buiten op het eigen terrein of in de omgeving. 
incidenteel is het mogelijk om te overnachten.
Voor meer informatie: Carla de bruin. Telefoon 
0299-689645/689689 of e-mail c.debruin@
breidablick.nl.

Koffieconcert, jazz en cabaret
Duo Madera (dwarsfluit en accordion) brengt op zondag 1 maart werken van Bach, 
Ambrosius en Kusjakow tijdens het koffieconcert in Onder de Linden. Het begint 
om 11.00 uur en de entreekosten bedragen € 7,50 ( inclusief een kopje koffie). 

in het jazzcafé op vrijdag 6 maart staat JazzinDeeD centraal. De band speelt standards, maar ook 
onbekend werk. aanvang 20.30 uur, entree vrij. Cabaretier Jeffrey Spalburg treedt op vrijdag 7 maart 
op. Hij brengt zijn nieuwe programma, ‘baas’. aanvang 20.30 uur, entree € 12,00. Plaatsen reser-
veren is mogelijk via reserveren@onderdelinden-beemster.nl of telefonisch via 084.4300.143.

Hartverwarmende
opvang in Middelhof 
In woonzorgcentrum Middelwijck is een kleinschalige afdeling gehuisvest waar 
mensen met dementie leven in kleine woongroepen op een wijze die ze van huis 
uit altijd gewend zijn: Middelhof. Binnendijks nam er een kijkje. 

Ondanks het wat late tijdstip van de dag 
neemt zorgmanager Diana de boer alle tijd 
om me rond te leiden. We beginnen in de Dag-
besteding waar een groep ouderen gezellig 
bij elkaar zit koffie te drinken.  er wordt voor-
gedragen uit een West-friese gedichten-
bundel. Het weer laat het jammer genoeg niet 
toe om even naar buiten te gaan in de recen-
telijk opgeknapte binnentuin. Waar het straks 
weer goed toeven is. De aanwezigen hebben 
er geen bezwaar tegen dat ik een foto maak. 
Daarna gaan we naar de (gesloten) afde-
ling kleinschalig wonen. Ook hier zitten de 
mensen bij elkaar in een huiskamer. Diana: 
‘De bewoners hebben allemaal hun eigen 
kamer waar ze als ze dat willen zich terug 
kunnen trekken. Maar ze vinden het heerlijk 
om bij elkaar te zitten.’ Ook hier krijg ik ruim-
hartig koffie aangeboden. Mevrouw W. is 
graag bereid om haar kamer te laten zien. De 
afdelingen hebben de namen gekregen van 
voormalige kaasfabriekjes in de beemster.   
Tijdens mijn route kom ik het activiteiten-
programma van de week tegen. Want er is 
een gevarieerd aanbod. Creatief, spelletjes, 

bewegingsactiviteiten, wandelen. een blik op 
het overzicht leert dat ‘Valentijn’ niet overge-
slagen wordt. 
Hartverwarmend, zoals vorm gegeven wordt 
aan de opvang van mensen die in een fase 
van hun leven gekomen zijn waar ondersteu-
ning van anderen onontbeerlijk is. Steun door 
professionals, in dit geval van de Zorgcirkel, 
maar zeker ook door vrijwilligers. Diana, 
vorig jaar mei begonnen op deze locatie, ziet 
het als haar missie om Middelhof (nog) meer 
bekend te maken in de beemster. ‘er is bij ons 
alle ruimte voor enthousiaste vrijwilligers om 
een handje te helpen bij de activiteiten. Voor-
lezen, een praatje maken, lekker samen tui-
nieren, samen fietsen op de duofiets. Gewoon 
er zijn voor de bewoners.’

Tijdens mijn rondleiding heb ik de eerste 
tekenen van het voorjaar al ontdekt. Overal 
bossen tulpen op de tafel. in de hal de duo-
fiets glimmend wachtend op de eerste 'ontdek-
kingstocht' door de polder van het nieuwe jaar.    
belangstelling?: d.de.boer@zorgcirkel.com.

GeerT

Met zijn allen rond de keukentafel. Koppie thee bij 
de hand. Genieten van het West-friese dialect. 

Wandelen in en om de beemster
Woensdag 25 februari, 9.15 uur: Hart voor een fortroute (10 kilometer); 
woensdag 4 maart, 9.15 uur: Twiskewandeling met gids Henk Strijker; woensdag 
11 maart, 9.15 uur: Noordbeemsterwandeling met de wind door je haren. 
informatie/opgave: Daniella ernsting. De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding 
mogelijk. Dat kan via tel. 0299-477047. Zie ook http//:beemsterwandelingen.webklik.nl.



RECTIFICATIE
In de Binnendijks van 7/8 februari jl. is vermeld, dat met een uitgebreide procedure 
een omgevingsvergunning is verleend voor het vestigen van een kinderdagverblijf 
in een deel van een woning en het brandveilig gebruiken van het gebouw op het 
perceel Middenweg 77 in Middenbeemster. Dit is onjuist. Die omgevingsvergunning 
was op dat moment nog niet verleend.

GEWIJZIGD VASTGESTELD UITWER-
KINGSPLAN ‘DIRK DEKKERSTRAAT’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekker-
straat’ op 10 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde uitwer-
kingsplan ligt van 23 februari tot en met 7 april 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 
Beemster.

Het plangebied betreft de voormalige locatie van de Spelemei en het naastgelegen 
trapveldje aan de Dirk Dekkerstraat te Zuidoostbeemster. Voor dit plangebied is 
binnen het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster I’ een uitwerkingsbevoegdheid 
opgenomen, waarvoor het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ is opgesteld. 
Het ontwerpuitwerkingsplan voorzag in het oprichten van maximaal 22 woningen 
in het plangebied. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen en na nadere 
overweging heeft het college besloten het uitwerkingsplan gewijzigd vast te stellen. 
De belangrijkste wijzigingen betreffen een verlaging van het maximaal aantal op 
te richten woningen van 22 naar 14 woningen (geconcentreerd op de voormalige 
locatie van de Spelemei), en het bestemmen van een (daardoor vrijgekomen) 
groen-/speelterrein van ca. 1.200m2 (nagenoeg het voormalige trapveldje). 
Daarnaast zijn de bouwvlakken met het oog op de aangescherpte Bouwbesluiteisen 
en het creëren van een groter woongenot minimaal aangepast. Ten slotte is de 
toelichting van het uitwerkingsplan op onderdelen aangepast.

Gedurende de terinzagetermijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, 
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpuitwerkingsplan bij het college naar 
voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, 
specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het uitwerkingsplan ten 
opzichte van het ontwerp.

Op het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ is de Crisis- en herstelwet van toepas-
sing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het uitwerkingsplan. 
Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de 
beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige 
voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het uitwerkingsplan 
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET
GELUIDHINDER ‘DIRK DEKKERSTRAAT’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 110a 
Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld ten behoeve van 
het oprichten van maximaal 14 woningen in het plangebied ‘Dirk Dekkerstraat’ in 
Zuidoostbeemster, gelegen in de zone van de rijksweg A7. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat voor deze woningen binnen het plangebied de voorkeurswaarden 
volgens de Wet geluidhinder zullen worden overschreden.

Het ontwerpbesluit hogere waarden had betrekking op het vaststellen van hogere 
waarden ten behoeve van 22 woningen in het plangebied Dirk Dekkerstraat. 
Vanwege een gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ 
(verlaging woningbouwprogramma) heeft het vastgestelde besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder betrekking op 14 woningen.
 
Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 23 februari tot en met 7 april 2015 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 
13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende 
de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het 
ontwerpbesluit bij het college naar voren te brengen. 

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 een hogere 
geluidwaarde van 53 dB vast te stellen, ten behoeve van het realiseren van 
2 woningen aan de Notarisappelstraat 4 en 6 in Zuidoostbeemster, 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 23 februari 
tot en met 7 april 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 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, postbus 7, 1462 ZG Midden-
beemster, onder vermelding van ‘zienswijze 1171401’. 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 Klant Contact Centrum van de gemeente Purmerend via 
(0299) 452 452.

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 een hogere 
geluidwaarde van 56 dB vast te stellen, ten behoeve van het realiseren (her-
bouwen) van een woning aan het Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster gelegen in 
de zone van de Zuiderweg en 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 23 februari 
tot en met 7 april 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 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, postbus 7, 1462 ZG Midden-
beemster, onder vermelding van ‘zienswijze 1177227’. 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 Klant Contact Centrum van de gemeente Purmerend via 
(0299) 452 452.
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OMGEVINGSVERGUNNING
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
30 januari 2015 Jisperweg 27  Het oprichten van een   

ligboxenstal

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
29 januari 2015 Rijperweg 129  Het realiseren van units  

t.b.v. seizoensarbeiders
2 februari 2015 Jisperweg naast 44  Het plaatsen van een dam 

met duiker
4 februari 2015 Middenweg 50a  Wijzigen fundering en bin-

nenwerk + het maken van 
een pui in de dars 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde aan-
vraag/aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken.

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
12 februari 2015 Middenweg 77  Vestigen van een kinder- 

dagverblijf in een deel   
van een woning en het   
brandveilig gebruiken  
van het gebouw

BEROEPSMOGELIJKHEID:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 februari tot 
en met 7 april 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 Beemster. Gedurende de terinzage-
termijn 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.
  de gronden van uw beroep.

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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
27 januari 2015 Westdijk 19 (Noordbeemster) MV15-001 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
30 januari 2015 Jisperweg 27 MV15-004 Activiteitenbesluit Milieubeheer
4 februari 2015 Nekkerweg 52 MV15-005 Activiteitenbesluit Milieubeheer
5 februari 2015 Achter Purmerenderweg 146 MV15-006 Activiteitenbesluit Milieubeheer
6 februari 2015 Zuiderweg 16 MV15-007 Activiteitenbesluit Milieubeheer

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
18 februari 2015 Notarisappelstraat 4 Oprichten van een woning
18 februari 2015 Notarisappelstraat 6 Oprichten van een woning
18 februari 2015 Middenpad 21 Oprichten van een woning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing 
van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan voor de hierboven vermelde 
plannen.
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 februari 
tot en met 7 april 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 Beemster. Gedurende deze termijn 
kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. 
De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 
7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke 
werkzaamheden voor Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen 
met het team Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.
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De vrijwilliger van het kwartaal
In Binnendijks nummer 3 en 4 hebt u kunnen lezen hoe de vrijwilligers van het 
kwartaal in 2014 een speld kregen voor hun vrijwilligerswerk.  Dit initiatief is 
van de gemeente Beemster om de stille vrijwilliger in het zonnetje te zetten. De 
meeste vrijwilligers die benaderd worden zeggen: ‘Dat doe je toch gewoon?’ en 
de tweede reactie is:  ‘Ik doe dit niet alleen, maar met het hele team.’

een commissie bestaande uit wethouder aagje 
Zeeman, vertegenwoordigers van de VVD, 
Pvda, CDa, D66, beemster Polderpartij  en 
Trees van de binnendijks verzamelen deze ‘stille’ 
vrijwilligers. Zij moeten echter wel doorgegeven 
worden aan de gemeente en wel via Janneke 
van Dijk, ambtenaar van de gemeente beemster 
die dit weer in de commissie brengt. We krijgen 
wel eens te horen: die doet dit en die doet dat, 
maar de instellingen, verenigingen of uzelf 
moeten dit wel officieel even doorgeven.
Dan komt het in de commissie die voorheen elke 
maand een vrijwilliger uitzocht van wie er dan 
één tot de vrijwilliger van het jaar werd gekozen. 
Dit is niet meer zo. er zijn nu vier vrijwilligers 

van het kwartaal en die worden alle vier op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente naar voren 
gehaald. er zijn vrijwilligers die dit niet willen en 
het gaat meestal ook niet alleen om die persoon, 
maar de verenigingen en de mensen eromheen 
krijgen dan ook even de aandacht. Dus denk 
even na wie er in uw vereniging , instelling, 
buurt  vrijwillig veel voor anderen betekent en 
die nodig in het zonnetje gezet moet worden. 
Mail dan even naar jvandijk@beemster.net  of 
stop de aanmelding ten name van Janneke van 
Dijk in de brievenbus van het gemeentehuis 
beemster en wie weet staan we bij u op de stoep 
met een welverdiend bloemetje.

Trees

OFFICIEEL
HUISNUMMERBESLUITEN 

Burgemeester en wethouders hebben op 10 februari 2015 met besluitnummer 
1176403 het volgende besloten:

 Vaststellen: Zuiderpad 6a in Zuidoostbeemster
 Intrekken: Zuiderpad 7a in Zuidoostbeemster

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift stu-
ren 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 besluit. 
De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten 
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een 
dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester maakt bekend dat - op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet - een vergunning is aangevraagd door het volgende horecabedrijf: 

 LR & PC De Beemster Ruiters (Nekkerweg 13a)
Naar verwachting wordt binnen 8 weken op de aanvraag beslist. Van de eventuele 
verlening van de vergunning wordt een kennisgeving gepubliceerd in de Binnendijks 
en op de website van de gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift is in 
dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvraag contact opnemen 
met team Vergunningen, via (0299) 452 452. 

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD OP 3 MAART 2015
De vergaderingen zijn in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster. De 
raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onder-
werpen:

  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van 
zestien bovengrondse wijkpark containers in verband met een gewijzigde 
wijze van inzameling van plastics, flessenglas en papier per 1 april 2015.

  Voorstel tot het verlenen van ontheffing (voor een jaar) van het woonplaats-
vereiste aan de wethouders Butter en Zeeman.

  Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe opzet voor de rekenkamerfunctie.
  Bespreken van de gezamenlijke reactie van de colleges van Beemster, 

Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang 
op het Bandell rapport (een onderzoek naar de inhoudelijke en bestuurlijke 
opgaven in de regio Zaanstreek - Waterland en de positie van de gemeenten 
daarin).

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscom-
missie op 3 maart bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren. De volledige 
agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op www.beemster.net. 
Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen 
de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. 

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht 
vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact 
op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.
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De kermis- en feestweek begint nu
Van 25 juli tot en met 2 augustus 2015 
vindt  de Beemster kermis- en feest-
week weer plaats. Je kunt nu al gaan 
sparen of vast je vrije dagen reserveren, 
maar eigenlijk hebben we tijd genoeg. 

De Stichting beemster Gemeenschap, die 
onder andere de feestweek organiseert, is 
eigenlijk al begonnen na de feestweek in 
2014. eerst een beetje napraten, vooral na het 
eerste jaar in samenwerking met Purmerend, 
maar nu worden er al spijkers met koppen 
geslagen. Maandag 2 februari was er de 
inmiddels traditionele stamppotavond in het 
Pannenkoek- en Spijshuis met het bestuur van 
de Stichting beemster Gemeenschap en de 
kermisexploitanten. De tekening van het ker-
misterrein lag klaar op het biljart en na eerst 
lekker gegeten te hebben boog het bijna vol-
tallige kermisexploitantenteam zich over het 
biljart om hun plek te bekijken.  
Daarna werden de contracten getekend. Niet 
zomaar, want deze zijn in december al naar de 
exploitanten gestuurd.  Op deze avond zijn ook 
de gemeente en andere betrokkenen, zoals 

electro 2000, aanwezig en alleopmerkingen 
wortden meegenomen voor de defintieve 
besluitvorming. Voor de exploitanten is het een 
soort reünie. De feestweek is voor velen een 
jaarlijks terugkomend evenement dat ze niet 
willen missen. Ook bijna alle jaren met dezelfde 
ploeg en is het voor velen een beetje thuis-
komen. De meesten zijn als kind al met hun 
ouders hier gekomen en zo zijn de kinderen van 
toen de eigenaars van nu. We hebben al eerder 
een jubileum gehad en zo ook dit keer. De eige-
naresse van de schiettent staat hier al meer dan 
25 jaar. u hoort hier meer van.
De stamppotavond is een welkom extraatje 
voor de exploitanten en een goede basisi 
voor een prima feestweek voor allen. De 
samenwerking met Purmerend verloopt ook 
prima met veel beemster inspraak. De even-
mentencoördinatrice in Purmerend voor de 
beemster is Sandra Konijn en zo kan alles op 
de vertrouwde manier blijven verlopen. Over 
één ding is iedereen het deze avond eens:  De 
beemster feestweek is uniek en dat  moet zo 
blijven. Wij hebben de datum in onze agenda 
gezet. u ook?                                                           Trees

Zodra de kermisexploitanten hun plek hebben 
bekeken, kunnen de contracten worden getekend.

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken
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Klaverjassen Soos Westbeemster
De uitslag van 5 februari
1 Hr. J. Vollebregt   5753
2 Mw. J. Haverbusch-V.d. ende 5394
3 Mw. r. Way-Kaandorp    5357

Klaverjassen Vrouwen van Nu
Uitslag 11 februari
1 Mw. V.’t Hof   5434
2 Mw. bartels   5405
3 Mw. Lanting   5271
3 Mw. Molenaar   5056
4 Mw. akkerman   4914
5 Mw. De Jong   4900
6 Mw. Doets   4872
7 Mw. Koopman   4854
8 Mw. bakker-Vingerhoed   4841
Poedelprijs:  Mw. Kroes   3515

Klaverjassen Middelwijck
1 Hr. Onrust   5585
2 Mw. Groen
3 Mw. De Wit   5388
4 Mw.Wies   5233
5 Mw. Molenaar   5230 

Klaverjassen VsV
11 februari
1 ria Duijn   5640
2 rina de Vries   5276
3 Thea Talens    5209
4 Nel van Wonderen
5 Tiny van de Nes    5006 
De verrassingsprijs was voor Thea Konijn 
en de troostprijs voor Wil Konijn 3386

SPORT
binnendijks

Marios Vergos van Schaakclub Purmerend heeft zondag 
8 februari het jaarlijkse jeugdsnelschaaktoernooi van 
Middenbeemster gewonnen. 

Op jacht naar 21 bekers en medailles hamerden 21 deelne-
mers een dag lang enthousiast op de schaakklokken. ieder 
moest maar liefst 12 partijen spelen. Omdat velen dat nog niet 
genoeg vonden, speelden ze er in de pauzes nog maar een 
paar extra. er was weer heel veel belangstelling van familie en 
bekenden. Het werd een gezellig en sportief toernooi. Dat er 

nog zoveel interesse bestaat bij de jeugd voor het edele schaak-
spel werd door de organisatoren van schaakclub aris de Heer 
natuurlijk met vreugde geconstateerd.  De gastvrije huisvesting 
werd weer prima verzorgd door eterij Het Middenpunt. 
Op grond van de ochtendresultaten werden er 's middags 
nieuwe groepen gevormd. in de topgroep was de eindstand:
1. Marios Vergos ( Schaakclub Purmerend)
2. Marco van Wijk (sc aris de Heer)
3. Sven Damen (sc aris de Heer)
4. Nils boots ( Schaakclub Purmerend).

Marios Vergos snelschaakkampioen

De stemming zat er goed in. Marios Vergos, de uiteindelijke winnaar, was op voorhand al blij.

Schaatsmiddag
op de Meent
De leden van IJsclub Bamestra mogen op 
zaterdagmiddag 28 februari gratis schaatsen op 
kunstijsbaan De Meent in Alkmaar. De club maakt dit 
gebaar omdat het nog niet mogelijk is geweest op 
natuurijs te schaatsen.

De jeugdleden kunnen deelnemen aan een Prestatietocht. Ze 
krijgen hiervoor een diploma. Koek-en-zopie is aanwezig. Het 
vervoer wordt geregeld door ouders. Opgeven is mogelijk via 
arie Peerdeman (ap.peerdeman@quicknet.nl) of Kees Pruis 
(kpruis@gmail.com). 
Voor meer informatie: zie www.bamestra.nl.

Presentatie boek over 
ontvoering Heineken
Gert van Beek presenteert op maandag 9 maart in de 
Bibliotheek Beemster zijn boek ‘Meneer Heineken, 
het is voorbij’. Ten tijde van de ontvoering van 
Alfred Heineken en zijn chauffeur in november 1983 
was Van Beek (1952) chef van het Bureau Zware 
Criminaliteit van de Amsterdamse politie. 

Samen met collega Kees Sietsma gaf hij leiding aan een groot 
rechercheteam dat deze ontvoeringszaak tot een redelijk goed 
einde wist te brengen. Jarenlang heeft Van beek presentaties 
over het opsporingsonderzoek in de ontvoeringzaak gegeven. 
in oktober 2013, inmiddels gepensioneerd, heeft hij zijn erva-
ringen in een boek verwerkt. Van beek was de eerste die Hei-
neken aansprak nadat hij samen met zijn chauffeur Doderer 
door een arrestatieteam van de politie in een loods in het wes-
telijke havengebied van amsterdam was bevrijd. Van beek 
beschrijft in zijn boek de drie uiterst spannende weken van 
de ontvoering. Hij laat zien voor welke complexe opdracht de 
politie stond. Hoe konden ze de geharde ontvoerders te slim 
af zijn? Hoe hielden ze de vele media op afstand? en welke 
strategie zouden ze moeten volgen om Heineken en Doderer 
levend vrij te krijgen? 
bij de presentatie in de bibliotheek maakt Van beek gebruik 
van beeld- en geluidsmateriaal, waarmee hij een zeer realis-
tisch beeld van destijds weet op te roepen. 

Midwinter 
bridgedrive
Bridgeclub Drie Onder De Tram biedt op zaterdag 28 
februari een Midwinter Bridgedrive. Liefhebbers zijn 
welkom bij de Beemster Golfbaan, Volgerweg 42 in 
Middenbeemster. De bridgedrive start om 13.30 uur 
(deelnemers graag uiterlijk aanwezig om 13.20 uur). 

aanmelden is verplicht. Dat kan bij voorkeur via de website 
www.drieonderdetram.nl. Daar staat alle informatie op over 
deze bridgedrive. 

K-koppen wint Pubquiz

Jubilerend Onder de Linden heeft zaterdag 14 
februari voor de eerste maal een Pubquiz gehouden. 
Vijf teams streden fanatiek om de hoogste score. 

De uiteindelijke winnaar van de avond werd het team 
K-koppen met 45 punten. Gezien de reactie van de deelnemers 
is een nieuwe traditie geboren. Zie: www.beemsterbengel.nl.

De winnaars.

Aangepaste openstelling De Nachtegaal

Molen De Nachtegaal aan de Hobrederweg 4a in Middenbeemster houdt op zaterdag 21 februari een 
aangepaste openstelling aan. Wegens filmopnamen kunnen bezoekers voor hun gebruikelijke aankopen 
alleen terecht in de molenschuur. Rondleidingen zijn die dag niet mogelijk. De molen is iedere week geopend  
op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Voor  informatie:  www.nachtegaalbeemster.nl.



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.nu

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

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

BANKRELATIES
iNG-bank rekeningnummer NL96 iNGb 0003 771883.
rabobank rekeningnummer NL44rabO0356919978.

PRODUCTIE
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

21 en 22 februari 

doopsgezinde gemeente

Zo. 19.15 uur Zr. C. Laros

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 9.30 uur  feestelijke  ruimte waar het licht kan komen

   mmv.Projectkoor olv. Joep v.d. Oord, Sonja Tol 

Dwarsfluit, emma ulrich vleugel & femke Leek, 

solozang Kerk Mb.

rk.Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur Dameskoor / amos 4

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur  Jongerenviering / Ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur  euch. viering / Nicolaaskoor / Ps. Marcelo

28 februari en 1 maart

doopsgezinde gemeente

Zo.  10.00 uur  Oec. dienst in de Zeevang

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur Christiaan ravensbergen Kapel  ZOb.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo. 10.00 uur  Samenzang / amos 1

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur Jongerenviering / Ps. Marcelo

Zo. 10.00 uur euch. viering Pauluskoor / Ps. Marcelo

Zo. 12.00 uur Gezinsviering Jeugdkoor / Ps. Marcelo

VVD huldigt lokale helden 
VVD Statenleden van Noord-Holland hebben rond Valentijnsdag taarten uitgedeeld aan personen en 
organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan.  In Beemster viel deze eer te beurt aan 
Marie Schroevers, het voltallige bestuur van buurthuis ZOB en Fleur Jong.

Marie Schroevers zet zich al vele jaren in voor 
de beemster jeugd, voor haar parochie, voor de 
door haar opgezette activiteiten zoals het oogst-
feest, de historische kledij tijdens beemster 400 
jaar, het kinderkoor, de filmavonden, de musical 
en nog véél meer activiteiten waarbij zij achter 
de schermen de spin in het web is.
Het bestuur van het buurthuis Zuidoostbeem-
ster heeft de taart volgens de VVD verdiend 
vanwege zijn tomeloze inzet om het buurthuis 
een centrale plek in het dorp te geven. Om een 
ontmoetingsplaats te bieden aan allerlei ver-
enigingen en instanties.  Dit bestuur heeft 
bergen werk verzet dat voor anderen niet altijd 
zichtbaar is.
fleur Jong moet na een bacteriële infectie haar 

beide onderbenen missen. Maar door toedoen van sporters als Marlou van rijn kwam ze in contact met de paralympische 
wereld. Ze wil graag een keer meedoen aan de Paralympics. De taart heeft ze gekregen vanwege haar positieve houding en 
110% inzet om dit gestelde doel te bereiken.

Zaterdagochtend werd fleur Jong verrast met een slagroomtaart door 
Joop Köhne, rona uitentuis en Monique van boven. fleur is voornemens 
om een keer aan de Paralympics mee te doen op het onderdeel hardlopen. 



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

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

BOEKEN

Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen.

U vindt bij ons o.a.
■ EXPERIENCE ‘Beleef de BEEMSTER’
■ feestelijk ingepakte cadeaubonnen
■ boeken,ansichtkaarten van de Beemster
■ fiets- en wandelkaarten                                   
■ vlaggen en wimpels
■ geschenkartikelen

VVV/ INFOCENTER
Middenweg 185
telefoon 0299 - 62 18 26
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl
www.beemsterinfo.nl

openingstijden:
april t/m september: 
dinsdag t/m zondag:  10.00 - 16.00 uur
oktober t/m maart: vrijdag, zaterdag
en zondag:  13.00 – 16.00 uur

 

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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

Nieuwe voorjaarscollectie FEETJE 
 babykleding is binnen!


