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mededelingen voor de Beemster 
Binnendijks

Stem op 18 maart. 
U bent nu aan zet!

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

Eén lam
maakt nog geen voorjaar...

Bekroonde film in De Schuilkerk
In de Schuilkerk draait op dinsdag 17 maart ‘Les Choristes’ (Het Jongenskoor). 
De film, die de Fransen letterlijk weer aan het zingen heeft gekregen, heeft 
twee Césars gewonnen en was genomineerd voor twee Oscars (muziek en beste 
buitenlandse film).

Musical ’Paulus meets Abba’
De jongeren van de Beemster musicalgroep Bott zetten op zaterdag 14 en 21 
maart vanaf 19.30 uur hun nieuwe musical op de planken: ‘Paulus meets Abba’.

Het verhaal is een speelse, eigentijdse bewer-
king van Saulus, vervolger van de eerste Chris-
tenen, tot Paulus, stralend middelpunt van 
die beweging. Een verhaal van heftige liefde, 
vriendschap en vijandschap. met sprankelend 
spel, streetdance  en zang op de aanstekelijke 

melodieën van de klassiekers van abba. De 
Beemster Keyser aan de middenweg 148 in 
middenbeemster is omgetoverd in een the-
ater. Het stuk duurt ongeveer vijf kwartier en 
is geschikt voor jong en oud. De toegang is 
vrij; spelers staan met de pet bij de uitgang.

Het verhaal speelt in 1948 in een jongensin-
ternaat, een kostschool voor moeilijk opvoed-
bare kinderen, en is één grote flashback. Het 
begint in het heden, als Pierre morhange na de 
begrafenis van zijn moeder bezoek krijgt van 
een van zijn oude klasgenoten, Pépinot. Die 
geeft hem het dagboek van hun oude surveil-
lant. Vanaf het moment dat Pierre het dagboek 

opent, volgt de film het verhaal van de surveil-
lant, Clément mathieu. Deze werkloze muziek-
leraar accepteert een baantje als surveillant op 
de kostschool. De film staat bol van de muziek. 
Het bleek dat behalve Engeland ook Frankrijk 
prachtige jongenskoormuziek heeft.
Schuilkerk Beemster, middenweg 86. Kerk open 
19.15 uur; start film 19.45 uur. Entree € 6,50.

...drie stuks, dat zet zoden aan de dijk. (GH)

Tweemaal goud voor Chris Vos
Para Snowboarder Chris Vos uit Noordbeemster heeft in het Spaanse La 
Molina tweemaal goud gewonnen. Op dinsdag 25 februari werd de 16-jarige 
Beemsterling wereldkampioen op het onderdeel Para SBX Boardercross. Op de 
WK Banked slalom was het afgelopen zondag weer raak.

als gevolg van een zwaar ongeval op 5-jarige leeftijd heeft Chris Vos een verlamd been opge-
lopen. Hij maakt sindsdien gebruik van een brace om te lopen en te snowboarden.
Vos kwam op 15-jarige leeftijd uit op de Paralympische spelen van Sochi. Dit jaar won hij al twee 
world cups en werd hij uitgenodigd voor de X games in aspen.

Op de eerste dag na de voorjaars-
vakantie stonden er voor de kinderen 
van o.b.s. de Bloeiende Perelaar uit 
Zuidoostbeemster geen saaie taal of 
rekenlessen op het programma. 

Onder leiding van de eigen leerkrachten en vak-
kundige medewerkers van  Dans in School werd 
het landenproject ‘Op reis met de Bloeiende 
Perelaar’ al vrolijk dansend geopend.
Bijna drie weken lang zullen alle groepen aan de 

slag gaan met de meest uiteenlopende landen 
en hun bewoners. Iedere klas heeft een land uit-
gekozen en maakt daar kennis mee door middel 
van verhalen van reizigers, wereldmuziek, dans 
en opdrachten die zeker tot de verbeelding 

zullen spreken. Het project wordt ondersteund 
met een uitgebreid lespakket.
 In de kleutergroepen staat zowel China als 
Nederland centraal. In groep 3: mexico, groep 
4: Italië, groep 5: Spanje, groep 6: Groot Brit-
tannië, groep 7: Zuid afrika en in groep 8: 
Brazilië . Ouders, verzorgers, over- en groot-
ouders, ooms, tantes, broers, zussen en 
andere bekenden zijn ingeschakeld om mate-
rialen te verzamelen zoals prenten, souvenirs, 
poppen, vlaggen en dergelijke om zodoende 
de Bloeiende Perelaar in een Wereldschool 
om te toveren. Uiteraard waren zij uitgeno-
digd om de blij makende, mooi aangeklede 
en prima uitgevoerde dansvoorstelling van de 
kinderen bij te wonen. met foto, filmcamera,s 
en mobieltjes werden de nodige beelden voor 
later vastgelegd.
Het project wordt op woensdag 18 maart afge-
sloten met een tentoonstelling en een heus 
wereldbuffet en dan zal de blik van de kinderen 
op de wereld weer wat meer verruimd zijn. 
                                                                                                                          

Joke

Op wereldreis met de Bloeiende Perelaar

Het project is vrolijk dansend geopend.



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 !

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

De NIEUWE voorjaarskleuren 
  van John van G. make-up 

zijn binnen!

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

 

 

Onze volkstuinvereniging Leeghwater in 
Middenbeemster heeft tuinen voor verhuur 
beschikbaar. 

 

Bent u geïnteresseerd en lijkt het U leuk om zelf 
groenten, fruit en bloemen te kunnen kweken?  

Mail dan naar: bestuur@vtvleeghwater.nl 

of  bekijk onze website: www.vtvleeghwater.nl 

of  bel: 0299-684492  

 

BEEMSTER

18 MAART 

Verkiezing Provinciale 
Staten en Waterschap. 
Gebruik uw stem goed! 
Juist heel belangrijk voor 
uw eigen Beemster.

STEM VOOR EEN STERK, 
SOCIAAL EN VEILIG NEDERLAND!

Beemster Polder Partij.            Uw partner in zelfstandigheid! 

Beste Beemsterlingen,

Op 18 maart mogen we weer naar de stembus, dit keer voor de samenstelling van de Provinciale 

Staten. Hoewel wij als partij niet altijd even enthousiast zijn over deze bestuurslaag vinden we wel 

dat we ons als Beemster moeten laten horen. 

De provincie heeft namelijk een steeds grotere rol als het gaat om het landelijk gebied: het platteland. 

De gemeente, en de gemeenteraad, heeft daardoor te maken met meer en meer bemoeienis vanuit 

het provinciehuis in Haarlem. Terwijl wij onze zaken hier prima in orde hebben! Daarom vinden wij 

het belangrijk dat de provincie blijft bij zijn kerntaken en geen te grote broek aantrekt. 

Als kleine zelfstandige gemeente is het niet altijd makkelijk om met het beleid ‘uit Haarlem’ om 

te gaan. We merken meer en meer dat het beleid is gebaseerd op een stedelijk beeld, vaak 

overdreven romantisch en met een angst voor innovatie en ontwikkeling. Hier lopen we toch echt 

niet meer op klompen en onze boeren werken niet met paard en wagen! Beemster is een mooie 

polder waarbij ontwikkelingen goed worden afgewogen, kijk maar naar de nieuwbouw van 

CONO. Dat kunnen we heel goed zelf. 

In de praktijk komt het er op neer dat er een  groep stedelingen uit de regio Amsterdam/Haarlem 

beslist over het landelijk gebied boven het Noordzeekanaal tot en met Texel. Dit vinden wij niet 

kloppen, deze balans is scheef. Inlevingsvermogen en up-to-date informatie over onze problemen 

en de manier waarop wij onze boterham verdienen is helaas niet op peil. 

Wij zijn trots op het feit dat ons voormalig BPP raadslid Rona Uitentuis kandidaat is voor de 

Provinciale Staten. Haar ervaring uit de vorige bestuursperiode neemt ze mee om te strijden voor 

de belangen van Beemster. Als geen ander weet ze wat er aan schort: wat we nodig hebben om als 

gemeente onszelf te kunnen blijven zonder overbodige bemoeienis. Beemster moet een fijne plek 

blijven om te wonen en te werken, geen museum! 

Helaas is de 16e plek van Rona niet direct verkiesbaar. Wij hopen dat Rona genoeg voorkeurs-

stemmen haalt om het platteland in het algemeen, en Beemster in het bijzonder te vertegenwoor-

digen, doet u mee? Laat ze in Haarlem nog wat opsteken van deze jonge ondernemer met 

boerenverstand! Lijst 1, nummer 16. 
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Collecte voor Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week 
van 16 tot en met 21 maart komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel 
Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma. Ook in de Beemster 
gaan collectanten langs de deuren.

Kleifestijn en voorstelling 
voor kinderen 
Onder de Linden heeft in het kader van het 25-jarig bestaan een extra feestelijke 
dag voor kinderen van 4 jaar en ouder bedacht. Op zaterdag 21 maart mogen 
ze met klei werken, pannenkoeken eten en een voorstelling bijwonen: de 
‘Kikkerprinses’ van poppentheater Koekla.

als een mooie prinses in de paleistuin aan het 
spelen is met een vrolijk konijn is daar plot-
seling de tovenaar Bis Bis. Hij wil met haar 
trouwen. maar de prinses wil niet. Daar is de 
tovenaar zo boos om dat hij haar betovert in 
een groene, gladde kikker....wat een schrik. 
alleen de juiste prins kan de betovering ver-
breken. maar hoe kom je aan een ware prins? 
Het konijn wil helpen, hij gaat op zoek.
Daaraan voorafgaand, vanaf 11.30 uur, geeft 

Evalien de Lange van de Boetserie een work-
shop kleien. Daarna worden pannenkoeken 
geserveerd (ook voor de kinderen die alleen 
naar de voorstelling komen kijken). Om 14.30 
uur begint dan de voorstelling.
De entreeprijs hiervoor bedraagt € 7,00. Voor 
de workshop kleien wordt € 3,00 per kind 
gerekend.reserveren is mogelijk op 
reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 
0844300 143.

Nog meer taarten van de VVD 
De VVD Beemster deelt ieder jaar rond Valentijnsdag taarten uit aan vrijwilligers 
die hun werk op de achtergrond en niet altijd zichtbaar ‘gewoon’ doen. Om deze 
vaak zeer bescheiden mensen in het zonnetje te zetten, heeft Beemster partij 
vorig weekend al drie genomineerden bezocht.

De vierde en laatste ontvanger is Piet Hopman 
én zijn oud papierophaalploeg. Zij halen eens 
per maand oud papier in en om middenbeem-
ster op als extraatje voor SV Beemster. Daar-
door kan deze vereniging het sporten voor 
Beemsterlingen betaalbaar houden. 

Daarom stonden Joop Köhne, Erica Helder, 
rona Uitentuis en monique van Boven 
onlangs op de koffiestop klaar met twee 
taarten. Piet Hopman nam deze in ontvangst 
en de hele ploeg heeft gesmuld. 

Piet Hopman nam de taarten in 
ontvangst en deelde die met zijn ploeg. 

Wethouder Dick Butter en raadsleden

Erica Helder en Monique van Boven zijn 

trots op  Provinciale Staten kandidaat 

Rona Uitentuis als dé VVD kandidaat voor 

de hele regio Waterland. “Wij stemmen op 

Rona want zij heeft méér dan 5.172 stemmen nodig...!” 

Ambitieuze VVD’ers op 
stemmenjacht
Rona Uitentuis en Joop Köhne van de VVD Beemster zijn allebei gebrand op een 
zetel in  het bestuur van Noord-Holland. De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten vinden plaats op woensdag 18 maart en beide plaats- en partijgenoten 
moeten het hebben van voldoende voorkeursstemmen.

Rona Uitentuis (nummer 16 op de VVD-
lijst) wil de komende tijd zoveel mogelijk kie-
zers in het buitengebied spreken en uitleggen 
waarom zij hen wil vertegenwoordigen in de 
provincie: ‘In de provincie zijn het nu vooral 
stedelingen die bepalen wat het beste is voor 
het buitengebied en de agrariërs, maar dat 
weten we echt zelf wel beter. Het is een plek 
waar je moet kunnen ondernemen en heer-
lijk kunt wonen. Voor mij staat centraal dat 
het buitengebied geen museum is en ook niet 
moet worden. We zijn niet het park van de 
stad, we zijn de motor van Noord-Holland.’

Joop Köhne (nummer 38) werd in 2011 op 
plaats 13 direct verkozen en is in de huidige 
fractie verantwoordelijk voor Landbouw, 
Natuur en Flora en Fauna. ‘als agrariër en jager 
een boegbeeld voor de belangen van het plat-
teland in de huidige Provinciale Staten. Dus 
nuttig en nodig om het beeld van het platte-
land van de ‘stedeling’ te nuanceren. Beschik-
baar voor een volgende periode. Echter, in de 
selectie van de nieuwe kandidatenlijst is, in 
tegenstelling tot 2011, anders geoordeeld. 
rest mij nu om via voorkeurstemmen weer een 
zetel te behalen om het platteland te kunnen 
blijven  vertegenwoordigen.’

‘Battle’ met alleen maar winnaars
Het was dinsdag 17 februari een drukte van belang op het schoolplein van De 
Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. Niet alleen de kinderen die daar op 
school zaten waren er, maar er kwamen ook auto’s met kinderen en ouders van 
groep 7 en 8 van de Willem de Zwijger School te Purmerend en groep 7 en 8 van 
de Openbare Basisschool Middelie.

Natuurlijk waren er naast de leerlingen van 
groep 1 tot en met groep 6 ook de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de Bloeiende Perelaar 
op het plein, maar zij traden op als gastheer/
vrouw. De pers stroomde ook toe, want er 
stond wat te gebeuren. 
alle kinderen van groep 7 en 8 gaan dit jaar de 
musical instuderen omdat groep 8 de school 
gaat verlaten. Een goede oefening hiervoor was 
het instuderen van een lied met alles erop en 
eraan. Dus de kinderen kregen het lied ‘I gotta 
feeling’ van the Black Eyed Peas en de opdracht: 
doe er maar wat mee. Esther Kasbergen, de juf 
van groep 8 van De Bloeiende Perelaar, stuurde 
een mailtje naar andere basisscholen en de 
Willem de Zwijger en obs middelie reageerden 
hierop en zo ontstaat een ‘Battle’.
De jury: Jan maarten Koeman (dirigent kin-
derkoort), Jeroen man (artistiek leider van het 
NKt) en tanja Gardener (docent muziekschool 
Waterland) kregen het zwaar want de leer-
lingen gaven allen een show weg, waar the 
Voice Kids jaloers op kan worden. Helemaal zelf 
in elkaar gezet, muziek, dans en choreografie, 

zonder dat volwassenen zich ermee gingen 
bemoeien. Ook de kleding was top. Het was 
ook nog eens een moeilijk lied en het Engels 
was goed verstaanbaar. Ook vond de jury het 
hartsikke goed dat de jongens zo gemakkelijk 
meededen; sommigen dansten zo goed, terwijl 
ze misschien liever een balletje wilden trappen.                                                                                                                                         
alles bij elkaar een supermiddag met natuur-
lijk alleen maar winnaars, want iedereen heeft 
genoten. toch moet er één de beste zijn. maar 
de ouders en onderwijzers kijken  nu al uit 
naar de eindmusical want dat belooft wat met 
zoveel talenten.

Trees

Groep 8 van de Willem de Zwijger School voert
de winnende act uit, onder toeziend oog van de jury.



BELEIDSREGELS VERLAGING 
UITKERINGEN PARTICIPATIEWET 

BEEMSTER 2015
Gemeenteblad 15761
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 27 februari 
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) - kosteloos ter inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 4 februari 2015, inhoudende 
vaststelling van de Beleidsregels verlaging uitkeringen Participatiewet Beemster 
2015.

Het besluit is in werking getreden op 25 februari 2015 en werkt terug tot en met 
1 januari 2015. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift 
krijgen van genoemd besluit. Het Gemeenteblad is ook te raadplegen op: www.
overheid.nl.

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING 
De burgemeester maakt bekend, dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene 
plaatselijke verordening Beemster 2012 (APV), voor de volgende activiteit een 
vergunning is aangevraagd: 

 Kunstroute, op 5 en 6 april 2015 - diverse locaties. 
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u 
over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen, 
(0299) 452 452.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij besluiten maatwerkvoor-
schriften (RBO/MDIJ-2014-14772) op basis van artikel 8.42 lid 1 van de Wet 
milieubeheer jo. artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer op te leggen. 
De maatwerkvoorschriften worden opgelegd aan:

 TinQ B.V. (Oosthuizerweg 35 in Middenbeemster) 
Om geluidsoverlast te voorkomen worden de openingstijden van het tankstation 
aangepast. 
Dit besluit is een bekrachtiging van het besluit rbo/heb/2014-14772-13081 
door burgemeester en wethouders. Het voornoemde besluit was door het 
verkeerde bestuursorgaan ondertekend.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders. 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.

ALGEMEEN

WIJZIGINGEN HUISVUILINZAMELING 
VANAF 30 MAART

Met ingang van maandag 30 maart 2015 veranderen voor een groot aantal adres-
sen in Beemster de dagen van de inzameling voor restafval en GFT.
Huisadressen waarvoor de inzameldagen veranderen, ontvangen in de week 
van 16 maart een brief met daarin beschreven wat er verandert. In de Binnendijks 
van 21 maart wordt een nieuwe afvalkalender uitgegeven. Deze komt ook op 
www.beemster.net. Geadviseerd wordt om, vanwege de wijzigingen, goed naar 
de nieuwe afvalkalender te kijken. 

Wat verandert er?
 Even weken - Restafval
 Oneven weken - GFT

Eén en ander is duidelijk aangegeven op de afvalkalender. 

Voor de afvalinzameling is Beemster ingedeeld in zogenaamde wijken. 
Deze wijken staan aangegeven op de afvalkalender. 

Let op: aanbieden container restafval ipv GFT
De maandagwijk 1, de woensdagwijk 3 en de donderdagwijk 5 zullen in week 
14 (maandag 30 maart, woensdag 1 april en donderdag 2 april) niet de GFT 
container moeten aanbieden maar de restafval container. 
Voor deze wijken wordt de GFT inzameling eenmalig één week opgeschoven, 
dus voor die wijken wordt twee weken achter elkaar géén GFT ingezameld.

Uitzondering: Voor de maandagwijk 2, de woensdagwijk 4 en de donderdagwijk 
6 is er geen verandering.

Vragen of klachten? 
Neemt contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend 
via (0299) 452 452.

BOUWARCHIEF
Bouwvergunningen van de gemeente Beemster t/m 2010 liggen ter inzage bij 
het Waterlands Archief. www.waterlandsarchief.nl.
Afschriften van documenten (bijvoorbeeld tekeningen) van verleende bouw- en 
omgevingsvergunningen van ná bovengenoemde jaren kunt u digitaal aanvragen 
met een formulier. Kijk op www.purmerend.nl/bouwarchief.

Heeft u vragen over de vergunningprocedure of de inhoud van een bouw- of 
omgevingsvergunning dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers van 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via www.purmerend.nl/
afspraak.
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OMGEVINGSVERGUNNING
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
19 februari 2015 Jisperweg 27  Het oprichten van een   

ligboxenstal

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  
Datum indiening Locatie Activiteit
20 februari 2015 Jisperweg 99  Aanleg dam met duiker ter 

vervanging van de brug
20 februari 2015 Zuiddijk 10  Splitsen van de woon- 

boerderij
21 februari 2015 Kroostwijk 1  Verhogen goot aan 
    voor zijde woning t.b.v.  
    vergroten verdieping
23 februari 2015 Jisperweg 84a Bouwen erker aan 
    voorzijde woning
26 februari 2015 Jisperweg 27  Oprichten van een   

ligboxenstal
28 februari 2015 Jisperweg 74 nabij  Vervangen van een brug  

door een dam met duiker

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
19 februari 2015 Rijksweg A7  2  Plaatsen/aanbrengen   

reclamedragers bij/boven 
afleverzuilen en op de   
luifelkolommen

23 februari 2015 Zuiderweg 33a  Het t.o.v. de op 18-9-2013 
verleende bouwvergunning 
verplaatsen versmallen en 
vervangen van de dam door 
een brug

26 februari 2015 Nekkerweg 52  Het plaatsen van een   
gasopslag

26 februari 2015 Middenweg 50a  Wijzigen fundering en   
binnenwerk woning   
(provinciaal monument)

2 maart 2015 t.h.v. Zuiderpad 25, 31,  Kappen van 5 bomen
  32 en 41 en t.h.v.  (4 meelbessen en 1 linde)
  Rijperweg 105   

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar 
burgemeester en wethouders. 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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
12 februari 2015 Rijperweg 129 MV15-008 Melding AM
12 februari 2015 Rijperweg 140 MV15-009 Melding AM
17 februari 2015 Rijperweg 115 MV15-010 Melding Activiteitenbesluit
23 februari 2015 Bamestraweg 5 MV15-011 Melding Activiteitenbesluit

     EINDE PUBLICATIEScan de code en ga naar www.beemster.net

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 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 MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
5 maart 2015 Middenpad 3  Het brandveilig gebruiken 

van een bouwwerk
5 maart 2015 Zuiderweg 50  Het realiseren van   

3 woonkavels

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 maart 
tot en met 20 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 de gemeente 
Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team 
Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.



Klaverjassen Middelwijck

De uitslag van de meest recente 
klaverjaswedstrijd in Middelwijck
1 mw. Bol 5322
2 mw. molenaar  5265
3 mw. Klinkert 5194
4 mw. Koopman  5169
5 mw. Onrust  5121
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Internationale 
Vrouwendag
Zondag 8 maart is de Internationale Vrouwendag. 
Dan wordt de eerste staking van vrouwen herdacht, 
die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York.  Deze 
staking vormde het begin van de emancipatie van 
vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

De Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitge-
roepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconfe-
rentie in Kopenhagen in 1910. Daaraan namen 100 mannen en 
vrouwen uit 17 landen deel. De strijd voor algemeen kiesrecht 
stond aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een 
groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergade-
ringen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde 
aan dit gebruik.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen 
gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is 
opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrou-
wenbeweging naar voren te brengen.

Feiten over vrouwen

 Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking. 
 Vrouwen doen 66% van al het werk.
 Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen. 
 Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen. 
 Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw. 
 Van alle armen op de wereld is 75% vrouw. 
 Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw. 
 Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw. 
  Van de 150 leden van de tweede Kamer in Nederland  

is 36% vrouw. 
  Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23%  

minder dan mannen.

Longfonds zoekt 
collectanten
Het Longfonds zoek collectanten uit 
Zuidoostbeemster om  in de week van 20 tot en met 
25 april geld op te halen.

Wie daar tijd voor vrijmaakt, helpt mensen met een ongeneeslijke 
longziekte en maakt onderzoek mogelijk om kapotte longen te 
repareren. aanmelden of meer informatie? Ga naar longfonds.nl/
collecte of bel  naar de Collecteadministratie (033) 43 41 287.

Woensdag 11 maart, 9.15 uur: 
  Noordbeemsterwandeling met de wind door je haren. 

langs grazende koeien, molen de Nachtegaal, de Schuilkerk 
herkenbaar aan de ramen. 

Zondag 15 maart, 10.30 uur: 
  markenwandeling van ongeveer 12 kilometer. Hierbij is de 

start op het laatste parkeerterrein voor het schiereiland. 
Gps-locatie: 52.447464, 5.094637. Het tempo ligt op 5 kilo-
meter per uur. maximaal 20 wandelaars.

Woensdag 18 maart, 9.15 uur: 
  Walvisroute. Hierbij is goed te zien hoe laag de Beemster 

ligt. Vanaf de ringdijk is ook de verkaveling duidelijk zicht-
baar. Het verschil tussen de oude grillige Eilandspolder en 
de maakbare Beemster blijft indrukwekkend.

Woensdag 25 maart, 9.15 uur: 
 middeleeuwssporenpad in de Zeevang.
Informatie/opgave: Daniella Ernsting. De avond voor de 
wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk via tel. 0299-
477047. Zie ook http//:beemsterwandelingen.webklik.nl.

Wandelingen in en om de Beemster

VSV-avond met 
Vrouwen van Nu
VSV en Vrouwen van Nu houden op woensdagavond 
18 maart een gezamenlijke bijeenkomst.

De vorige reguliere VSV-avond op 25 februari stond in het 
teken van moedige moeders uit Volendam. De aanwezigen 
kregen veel te horen over drugs. De moeders vertelden wat 
ze zelf hebben ondervonden met hun eigen kinderen die ver-
slaafd waren. Waar ze tegenaan liepen met hun problemen 
en het drugsgebruik van hun kinderen. Door zelf bij elkaar 
steun te zoeken  hebben ze moedige  moeders opgericht. Het 
bestaat nu 10 jaar. met veel informatie over drugs werd de 
avond afgesloten.
aanmelden voor 18 maart is mogelijk via tel. 0299-435513.

Lezing over 
Rembrandt 
‘Rembrandt? Wie is dat?’ schijnt de schrijver Jan 
Cremer aan het begin van zijn carrière gezegd te 
hebben. Zo’n gekke vraag is dat nog niet, want er 
blijken vele Rembrandts te zijn. 

Op dinsdagavond 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur is er in 
de Bibliotheek Beemster een Lezing van de Volksuniversiteit 
amsterdam naar aanleiding van de tentoonstelling 'rembrandt: 
de laatste jaren'. 
De lezing wordt gegeven door drs. Everdien Hoek, kunsthistorica 
van de Volksuniversiteit amsterdam. De kosten zijn € 16,00 
per persoon. Inschrijven kan via www.vua-ams.nl/inschrijven 
onder vermelding van code 5106. 

Bevrijding wordt nagespeeld
Op 5 mei is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Zoals op vele plaatsen in Nederland wordt dit ook 
in de Beemster gevierd.  ’s Avonds geeft Beemsters Fanfare voor het Heerenhuis in de Middenbeemster een 
concert. Hieraan gaat een zogenaamde re-enactment van de bevrijding vooraf.

De bevrijding van 70 jaar geleden werd in de Beemster gevierd 
op de rijperweg voor het Heerenhuis met een defilé van de 
Binnenlandse strijdkrachten. De toenmalige burgemeester 
Ninaber hield een toespraak, een koor zong, en er was een zoge-
naamde oranjeboom. Het Historisch Genootschap Beemster wil 
deze feestelijke bevrijding op 5 mei op een authentieke wijze 
naspelen. Daar heeft het hulp bij nodig. Het HGB is op zoek (om 
te lenen) naar ‘echte’ donkerblauwe overalls (katoenen overalls 
met knopen; geen nylonoveralls en geen ritsen). Ze hoeven niet 
nieuw te zijn. Welkom zijn ook militaire koppelriemen, Neder-
landse helmen uit de tweede Wereldoorlog en zwarte alpino-
petten. Ook zijn er nog enige figuranten (vanaf 20 jaar) nodig die 
mee willen lopen in stoet van de Binnenlandse strijdkrachten.
Heeft iemand voorwerpen te leen of wil iemand figureren? 
Neem dan contact op met N. Glorie, tel. 0299- 683487, of mail 
naar janj46@quicknet.nl.

Het defilé van de Binnenlandse strijdkrachten 
langs het Heerenhuis van 70 jaar geleden.
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kieskompas.nl

Waterschapsverkiezingen
18 maart 2015

Beslis mee over de besteding 
van uw belastinggeld voor 
droge voeten en schoon water  
Stem voor een nieuw waterschapsbestuur op 18 maart!

18 Maart zijn de Verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en het Waterschap.

Natuurlijk gaat u stemmen en wij vragen u om 
dit op het CDA te doen.

“HET CDA IS UW PARTIJ, 
VERTROUWD EN DICHTBIJ”.

Stem voor de Provinciale Staten, 
regionaal, CDA Nr. 1 Jaap Bond

en voor het Waterschap,
lokaal, CDA Nr. 37 Koos Buis.

Tot ziens op 18 Maart.

Groen,Water&Land	  
Postbus	  558	  
1440	  AN	  Purmerend	  
info@groen-‐waterland.nl	  
0299	  -‐	  465	  660 
 
	  
Benut	  uw	  stem	  voor	  uw	  Waterbelangen!	  
	  
Op	  woensdag	  18	  maart	  kunt	  u	  na	  6	  jaar	  eindelijk	  weer	  uw	  stem	  uitbrengen	  voor	  uw	  waterbelangen.	  
Eind	  2008	  was	  het	  de	  eerste	  keer	  dat	  u	  -‐	  in	  plaats	  van	  op	  een	  persoon	  -‐	  voor	  een	  groepering	  kon	  
stemmen.	  	  Groen	  Water	  &	  Land,	  voortgekomen	  uit	  de	  oude	  waterschapsverenigingen	  in	  diverse	  
polders	  van	  Zaanstad	  en	  Waterland,	  deed	  mee	  en	  behaalde	  genoeg	  stemmen	  om	  3	  van	  de	  23	  zetels	  
te	  kunnen	  bezetten	  in	  het	  bestuur	  van	  het	  Hoogheemraadschap	  Hollands	  Noorderkwartier.	  Rob	  
Veenman	  heeft	  als	  Hoogheemraad	  in	  deze	  periode	  (o.a.	  portefeuille	  stedelijk	  water)	  de	  belangen	  in	  
het	  dagelijks	  bestuur	  goed	  behartigd.	  Klazien	  Hartog	  en	  Leo	  Schagen	  deden	  dat	  als	  hoofdingelanden	  
in	  het	  algemeen	  bestuur.	  Omdat	  we	  vertegenwoordigd	  waren	  in	  zowel	  het	  algemeen	  als	  het	  dagelijks	  
bestuur	  konden	  we	  veel	  bereiken.	  	  
	  
Uw	  belangen	  
Als	  ingeland	  en	  ingezetene	  heeft	  u	  veel	  belangen,	  meer	  dan	  u	  in	  eerste	  instantie	  kan	  bedenken.	  Maar	  
bedenk	  eens	  en	  realiseer	  u	  dat	  uw	  have	  en	  goed	  zich	  onder	  zeeniveau	  bevinden.	  Om	  alles	  droog	  te	  
houden	  hebben	  we	  veel	  bescherming	  nodig,	  denk	  hierbij	  aan	  de	  hoogwaterbescherming	  met	  
zeedijken	  en	  duinen.	  Maar	  ook	  de	  boezemkeringen,	  poldergemalen,	  rioolgemalen,	  persleidingen	  en	  
rioolzuiveringsinstallaties	  die	  zowel	  zorgdragen	  voor	  droge	  voeten	  als	  voor	  schoon	  oppervlaktewater	  
zijn	  onderdeel	  hiervan.	  Ook	  het	  wegenonderhoud	  wordt	  buiten	  de	  bebouwde	  kom	  in	  onze	  polder	  
door	  HHNK	  verzorgd,	  inclusief	  het	  onderhoud	  van	  alle	  bomenrijen	  die	  onze	  polderwegen	  en	  ons	  open	  
landschap	  zo	  karakteristiek	  maken.	  	  
	  
Wat	  is	  tot	  nu	  toe	  bereikt	  ?	  
1. HHNK	  behoort	  nu	  tot	  de	  4	  beste	  overheidsorganisatie	  van	  Nederland;	  
2. De	  Beemster	  is	  een	  polder	  met	  voldoende	  waterberging	  en	  een	  superieure	  drooglegging	  voor	  
de	  komende	  50	  jaar	  geworden;	  	  

3. Dit	  alles	  is	  gerealiseerd	  met	  de	  kennis	  én	  in	  samenwerking	  met	  vele	  Beemsterlingen;	  
4. Er	  komt	  capaciteit	  bij	  middels	  de	  boezemgemalen	  bij	  Schardam	  en	  in	  de	  toekomst	  ook	  bij	  	  
Monnickendam	  om	  onze	  voeten	  gegarandeerd	  droog	  te	  houden.	  	  

Onze	  2	  kandidaten	  uit	  de	  polder	  zijn	  Leo	  Schagen	  en	  Bets	  Konijn-‐Beemster.	  Beiden	  staan	  op	  de	  lijst	  
van	  Groen,	  Water	  &	  Land	  (GW&L)	  omdat	  zij	  vinden	  dat	  het	  waterschapswerk	  belangrijk	  is.	  Leo	  staat	  
ditmaal	  lager	  op	  de	  lijst	  van	  GW&L	  (nummer	  26,	  lijst	  5)	  omdat	  hij	  ervoor	  heeft	  gekozen	  meer	  tijd	  te	  
besteden	  aan	  de	  lokale	  politiek	  en	  het	  gezinsleven.	  Zijn	  belangstelling	  voor	  het	  waterschapswerk	  via	  
GW&L	  blijft	  echter	  groot.	  Betsie	  staat	  op	  nummer	  30.	  
	  
Wij	  rekenen	  er	  op	  dat	  u	  gaat	  stemmen.	  Want	  met	  uw	  stem	  zijn	  wij	  in	  staat	  om	  de	  belangen	  te	  borgen	  
en	  nog	  beter	  ons	  best	  te	  doen	  binnen	  het	  bestuur	  van	  HHNK.	  	  
	  
Lijst	  GW&L	  	  de	  nummers	  26	  &	  30;	  Leo	  Schagen	  &	  Bets	  Konijn-‐Beemster	  

	  

Wereld-Voedseltuin op ‘Hollandse Bodem’
2015 is het internationale Jaar van de Bodem! In dit jaar besteedt de hele wereld 
aandacht aan de waarde van de bodem voor al het leven op aarde. De Wereldtuin in 
Westbeemsterdoet mee. In 2015 wordt de moestuin uitgebreid. Dat verloopt volgens de 
‘permacultuur’, een manier van tuinieren waarbij het bodemleven centraal staat.

De Johanneshof, Wereldtuin in de Beem-
ster, is een ontmoetingsplaats voor vrouwen 
uit de Beemster en omgeving. Deelnemers 
zijn Nederlandse vrouwen die ‘hier’ geboren 
en getogen zijn en vrouwen van over de hele 
Wereld uit andere culturen die nu in Nederland 
wonen. De vrouwen ontmoeten elkaar weke-
lijks en werken samen in de tuin. Vrouwen uit 
Nederland, azië, afrika, Zuid-amerika, allen 
hebben hun eigen gewoonten en gebruiken. 
Door het samenwerken in de tuin ontstaat er 
een uitwisseling van verhalen en gerechten.  
De gerechten worden bereid bij de kookplaats 
op het open vuur of in de houtoven.
In de Wereldtuin worden bloemen gekweekt voor 
de pluktuin, kruiden en groenten voor de deelne-
mers van de Wereldtuin. Er vinden culturele en 
kunstzinnige activiteiten plaats die geïnspireerd 
zijn op de tuin. Zoals schilderen, houtbewerken, 
excursies naar boeren in de omgeving,  bijenimker 
en vogelbescherming. Door het seizoen heen 

worden van de oogst uit de tuin vlierbloesem-
siroop en champagne, calendulazalf, pruimen-
appel jam en bramensap gemaakt.
Het is mogelijk deel te nemen aan een project 
van 12 weken. De eerste projecten starten op 
dinsdag 24 maart en op donderdag 26 maart. 
aanmelden kan via welkom@dejohanneshof.
nl. Langskomen kan altijd en op de project-
dagen kunnen belangstellenden aanschuiven 
bij de koffie, het werk of de maaltijd.  
Op zondag 8 maart staat een stand van de 
Johanneshof Wereldtuin in het triton te Purme-
rend tijdens de Internationale vrouwendag.
Op vrijdag 20 maart doet de Wereldtuin mee 
met de NL doet dag. aanmelden is mogelijk 
voor de Wereldtuin-klus op www.NLdoet.nl. 
tijdens de Open dag Beemster op donderdag 
14 mei is de Wereldtuin opengesteld.
meer info over de Johanneshof staat op
www.dejohanneshof.nl en 
www.facebook.dejohanneshof.westbeemster.

Vrouwen uit de hele wereld ontmoeten elkaar wekelijks en werken samen in de tuin.



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

 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 maart 

doopsgezinde gemeente

Zo.  09.45 uur  Zusterkring “Onder Ons”

Protestantse gemeente Beemster 

Zo.  10.00 uur   Feestelijke Zangdienst mmv. Nieuwedieper Vis-

serskoor. o.l.v. alfred de Jong; Henk Gemser, orgel, 

Lea Paliczova, piano Kerk mB.

rk.Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur  Heren / J. Duin

katholieke Paochie Purmerend nicolaaskerk

Za.  12.00 uur  Jongerenviering / Ps. marcelo

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

Zo. 15.00  uur  Engelstalige Ech. viering

14 en 15 maart

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   Klein Pasen “Viooltjes kondigen de lente aan “

  & Femke Leek zang.

  Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Gemengdkoor / m. rocha

katholieke Parochie Purmerend nicolaaskerk

Za. 12.00 uur  Jongerenviering / Ps. marcelo

Zo. 10.00 uur  Euch. viering / Nicolaaskoor Pater G. Noom

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

alarmnummer 1-1-2

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

WEBSITE www.binnendijks.nu

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:

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

Drogisterij Jonker - rijperweg 58 - middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH middenbeemster.

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

ADVERTENTIES
tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu
tarieven op aanvraag. minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

EINDREDACTIE, VERSLAGGEVING EN FOTOGRAFIE
trees Blokdijk, Geert Heikens, marcel van Stigt en Joke römer
telefoon: 06-19475058, e-mail: redactie@binnendijks.nu

SECRETARIAAT 
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu

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

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

BANKRELATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
rabobank rekeningnummer NL44raBO0356919978.

PRODUCTIE
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.

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

  18 maart komt zangeres NaDJa FILtZEr (geboren en 
getogen in de Beemster) bij Vrouwen van Nu en Vrouwen 
Samen Verder, in de Kerckhaen. om 20.00 uur.

  In de afgelopen Binnendijks heeft een oproep gestaan om 
nieuwe vrijwilligers van het kwartaal aan te melden bij Jan-
neke van Dijk. Het verkeerde mailadres stond erbij.

 Het mailadres van Janneke is: j.v.dijk@purmerend.nl. 
  Helaas is in ditzelfde artikel Pvda/GroenLinks vergeten te 
vermelden.De Beemsterling wordt vertegenwoordigd in de 
raad door vijf partijen, namelijk: VVD, Pvda/Groen Links /
CDa / Beemster Polder Partij en  D66.

  In de vorige Binnendijks in de rubriek Sport werden de 
punten niet vermeld bij mevrouw Groen en Nel van Won-
deren en zo sluipen er soms wel meer foutjes in de kluitjes 
en/of teksten. Wij willen graag bij de tijd zijn (alhoewel we 
slechts één keer in de twee weken verschijnen en dus nooit 
het laatste nieuws kunnen publiceren), maar zijn afhankelijk 
van uw input, dus: blijf insturen.

  Jantje Beton Collecte. Van 9 tot en met14 maart komen 
44.000 collectanten van honderden jeugdorganisaties 
zoals scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, buurtcentra 
en sportclubs in actie voor (buiten)spelen in de eigen buurt. 

  Nog even wat weetjes: maandag 9 maart om 10 00 uur met 
de bus van 't Nut naar het museumplein. U kunt nog mee: 
bel even (0299-406824) of mail: willyscheurwater@hetnet.nl. 

  maandag komt Gert van Beek met een presentatie over de 
Heineken ontvoeringszaak naar de Bibiliotheek te midden-
beemster. Van 20.00 tot 22.00 uur in de Bieb, tobias Coe-
nestraat 4  Kaartverkoop via www.bibliotheelwaterland.nl 
of in de bieb.

  Inge Bečka, Wil van Blokland en Saskia Pfaeltzer hebben elk 
jaar een werkperiode in China en laten graag hun nieuwe werk 
aan jullie zien. Hun Dutch Dream feestje is op 7 en 8 maart van 
12.00 tot 18. 00 uur aan de Nassaukade126 te amsterdam. Op 
21 & 22 maart exposeert Inge in Loods 6 amsterdam.

 
  Vanaf 11 maart start de cursus tekenen en schilderen van 
Evean in de Beemster. Ook is er yoga voor senioren en een 
art Clay Silver sieraad maken. meer informatie: www.
evean.nl/cursusbureau.

  Ook u kunt kluitjes insturen in 2015, dus mail naar redactie@
binnendijks.nu, geef het af bij drogisterij anneke Jonker of                                                                                                                                               
stuur het naar Postbus 61, 1462 ZH middenbeemster.



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

FLYERS

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

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

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

INSTALLATIETECHNIEK B.V. 

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

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

Voor al uw elektrawerk 

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  


