
Eerste paal voor nieuwe 
woningen in Zuidoostbeemster
Wethouder Dick Butter heeft dinsdag 14 april in het bijzijn van kopers de eerste paal 
geslagen voor in totaal 65 woningen in fase 2 en 3 van De Nieuwe Tuinderij west. De 
woningen zijn onderdeel van de bestemmingsplannen Burgemeester Postmastraat 
(34 woningen) en Notarisappelstraat (31 woningen). Deze bestemmingsplannen zijn 
door de gemeenteraad vastgesteld op 10 december 2013.
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Binnendijks
mededelingen voor de Beemster 

Tegen beide bestemmingsplannen is beroep 
ingediend bij de raad van State. Die heeft 
op 15 oktober 2014 uitspraak gedaan in 
deze zaak en de ingediende bezwaren onge-
grond verklaard. Door deze uitspraak waren 
de bestemmingsplannen en bijbehorende 65 
omgevingsvergunningen onherroepelijk.
al lange tijd is de belangstelling voor de nieuw-
bouw in Zuidoostbeemster onverminderd 
groot. in een verkoopmanifestatie op 14 juni 
2013 zijn de eerste 22 woningen voor deze 
bestemmingsplannen in verkoop gebracht.

Na de uitspraak van de raad van State zijn op 
20 november 2014 de resterende woningen in 
verkoop gebracht met opnieuw veel belangstel-
lenden. inmiddels zijn alle woningen verkocht.

De voorbereidingen voor de volgende 17 
woningen aan de Kruidenierspeerstraat zijn 
in volle gang. Voor de verkoopmanifestatie 
waarin deze woningen en 4 grote kavels voor 
particulier opdrachtgeverschap aan het Noor-
derpad worden aangeboden, ontvangen alle 
geregistreerde kandidaten een uitnodiging.

Joyce van Beek, onze nieuwe burgemeester

‘ik ben op 1 april 1969 geboren in amsterdam. 
De jongste van vier kinderen. Heb allemaal 
broers boven me. in mijn vierde levens-
jaar zijn we met het gezin verhuisd naar 
Heemskerk. Daar heb ik tot mijn 23ste jaar 
gewoond, ben er getrouwd en onze zoon 
Jeroen (nu 23 jaar) is er geboren.  Via Eemnes 
en Soest zijn we in leusden terechtgekomen. 
Daar is dochter laura (nu 21 jaar) geboren. 
Mijn man en ik zijn uit elkaar gegaan. 

Hoewel er bij ons thuis al dikwijls over poli-
tieke zaken werd gesproken, we hadden 
tijdens verkiezingstijd affiches van verschil-
lende politieke partijen  hangen, is mijn car-
rière in leusden pas goed op gang gekomen. 
persoonlijke ervaringen hebben me vroeg 
geleerd dat veranderingen via de politieke 
weg gerealiseerd moeten worden. aller-
eerst bestuurlijk binnen mijn politieke partij 
(het CDa)en later als raadslid (vanaf 2002) 
en Wethouder (vanaf 2006).  in de eerste 
periode als wethouder had ik vooral WMO 
gelieerde onderwerpen (Welzijn) in mijn por-
tefeuille.  De tweede termijn lag het accent 
op ruimtelijke Ordening en Handhaving. 
in beide periodes had ik het  buitengebied 
onder mijn hoede.

Daar is mijn liefde voor het lokale bestuur 
gegroeid. Vanuit de opvatting dat je feeling 
moet houden met de bewoners en organisaties 
in je gemeente.  Directe feedback van de bewo-
ners. ik heb in die acht jaar veel bereikt. Was 
toe aan een volgende uitdaging. Zo is het bur-
gemeesterschap op mijn weg gekomen. ik was 
al een paar keer door mijn eigen partij gepolst 
over mogelijk belangstelling in die richting. 
Heb mezelf daarin allereerst uitvoerig georien-
teerd. Wat wil ik? Waar liggen mijn krachten? 
Het werd al snel duidelijk dat mijn voorkeur uit-
ging naar het burgemeesterschap in een plat-
telandsgemeente. ik houd van landschappen, 
maar het totaalplaatje van het werk, het onder-
nemerschap, het  onderhoud en beheer en 

de cultuurhistorie maken het buitengebied 
boeiend en belangrijk voor mij.  

Beemster diende zich op enig moment aan. 
ik heb me uitvoerig in de praktijk georien-
teerd. Met een bezoekje aan de lokale super-
markt en (incognito) met deelname aan een 
druilerige winterwandeling met Daniella 
(Ernsting). Met de auto een rondje gereden 
door de polder. Het lezen van de lokale 
media:  de Beemster Bengel en Binnendijks.
Eerlijk gezegd: daar werd ik nog enthou-
siaster van. Daar heb ik de sfeer van deze 
omgeving gesnoven. De kroon op deze voor-
bereiding kwam met de unanieme voor-
dracht vanuit de raad. ik heb echt het gevoel 
dat ik in en bij de Beemster pas.
ik vind het weer heerlijk om in het Noord-
Hollandse terug te keren. De directheid van 
de bewoners heb ik gemist. Heb mijn woning 
in leusden te koop gezet en ben hard op 
zoek naar een passende woning hier. 

ik ben gekozen om wie ik ben. Zal het ambt 
op mijn eigen wijze invullen. Zoals mijn voor-
gangers dat ook allemaal gedaan hebben. 
Vanuit mijn ervaring om projectmatig te 
werken met oog voor draagvlak vanuit de 
bewoners. Duurzaamheid, behoud van onze 
economische kracht, Werelderfgoed  en 
recreatie, werkgelegenheid. Ook in de agra-
rische sector. Dat zijn als het aan mij ligt 
belangrijke onderwerpen voor de toekomst. 
al is het uiteindelijk aan de politiek om de 
agenda te bepalen.  Het is mijn overtuiging 
dat we ons als buitengebied kunnen profi-
leren naar het omliggende stedelijke gebied.  
Daar ligt onze potentie. 

ik wil ondertussen ook gewoon blijven wan-
delen. Hou van beweging. in de hoop dat 
mijn medewandelaars me nog net zo tege-
moet zullen treden als toen ik als  'Joyce uit 
amersfoort' meedeed. ‘

Geert   

Joyce van Beek is op donderdag 16 april tijdens de Raadsvergadering officieel 
geïnstalleerd als burgemeester in onze gemeente. Hieronder een nadere 
kennismaking met haar. 

Joyce van Beek vindt het prettig 
om weer terug te zijn in Noord-Holland. 

Koningsdag in 
Zuidoostbeemster
 
Zuidoostbeemster viert op maandag 27 april Koningsdag. In Multifunctioneel 
Centrum de Boomgaard kunnen kinderen van 1 tot 12 jaar vanaf 13.30 uur 
deelnemen aan een spelletjesmiddag, georganiseerd door de Oranjevereniging 
Zuidoostbeemster.

Er is een brede variatie aan spellen, sommige 
geschikt voor heel kleine kinderen en andere 
voor kinderen uit groep 8. Een spelkaart kost 
€ 3,- per kind. Het buurthuis verzorgt de 
muziek en de drankjes. Bij goed weer is het 

grootste gedeelte van de activiteiten buiten, 
maar er is ook voor een slecht-weer-scenario 
gezorgd. Voor de kinderen is er aan het eind 
van de middag nog een speciale act.

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

De vroege voorjaarszon heeft veel kracht! 
  BESCHERM UW HUID goed 

vanaf het eerste begin!
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Kunstveiling Onder de Linden brengt bijna € 2500,00 op

De onder leiding van veilingmeester Wout Zeekant gehouden veiling van kunstwerken op 
zondag 12 april heeft bruto een kleine € 2500,00 opgebracht.  in het  behoorlijk gevulde vest-
zaktheater ‘Onder de linden’  kon geboden worden op 47 kavels. Werken van kunstenaars die 
in de afgelopen kwart eeuw geëxposeerd hebben in het theater aan de marktpleinen. Bij elke 
kavel wist de veilingmeester op zijn eigen wijze iets te vertellen over het werk en de achter-
grond van kunstenaar.  De prijzen liepen uiteen voor € 25,00 voor een aquarel op paneel van 
Thea de Cock tot € 310,00 voor een ets van Yolanda Eveleens. 

Geert

BiNNENDiJKS gEEfT rUiMTE VOOr rEaCTiE VaN lEZErS, Maar DE rEDaCTiE KaN NiET VEraNTWOOrDEliJK WOrDEN gEHOUDEN VOOr DE iNgEZONDEN 
STUKKEN. DE rEDaCTiE HEEfT HET rECHT OM iNgEZONDEN STUKKEN TE WEigErEN. VErMElD alTiJD UW N.a.W. gEgEVENS. aNONiEME STUKKEN WOrDEN 
NiET gEplaaTST. 

Beste Renee Baltus, tiny de lange en andeRe BeemsteRlingen,

inmiddels zijn er 7 plastic inzamel-containers in de Beemster geplaatst en op verzoek van de 
bewoners van het Beatrixpark wordt er binnenkort nog een 8ste aan toegevoegd. 
Zoals Tiny in de vorige Binnendijks schetst zal het voor sommige mensen juist een aanmoe-
diging zijn om hun plastic afval te gaan scheiden, wanneer ze het in de containers kunnen 
gooien. En natuurlijk hopen we van harte dat iedereen die voorheen zijn plastic aan de weg 
zette, het naar de containers blijft brengen, ook de mensen in de buitengebieden, zodat de 
landelijke ervaring van 2½ keer minder opbrengst met containers niet bewaarheid wordt. Ten 
aanzien van Tiny’s bezwaar van mogelijk stinken van het plastic: als je alles even omspoelt voor 
je het in de plastic Heroes-afvalzak gooit, heb je daar geen last van. 

Wethouder Zeeman heeft beloofd dat er (eind van het jaar?) ‘monitoring’ plaats zal vinden, dat 
wil zeggen dat er gekeken wordt of de opbrengst misschien vermindert, gelijk blijft of verbetert 
op deze manier. We mogen er nu ook drankkartonnen bij gooien, wat op zich natuurlijk een 
goede ontwikkeling is (alleen zal dat maken dat het gewicht te zijner tijd moeilijk te vergelijken 
is…). als we allemaal ons best blijven doen, helpen we in ieder geval mee om de aarde wat 
leefbaarder te houden!

Yolanda eveleens

lezeRs schRijven... Veel eer voor Harry Brinkman

Op woensdagmiddag 1 april is onder 
grote publieke belangstelling afscheid 
genomen van Harry Brinkman als 
burgemeester van Beemster. 

Tijdens de bijzondere raadsvergadering voor-
afgaand aan de recepties in het Heerenhuis, 
ontving hij uit handen van de kort daarvoor 
geinstalleerde loco-burgemeester Han Hef-
ting de hoogste gemeentelijke onderscheiding: 

de gemeentelijke Erepenning. inclusief een 
prachtig uitgevoerd fotoboek. Daarna was de 
eer aan de Commissaris van de Koning, Johan 
remkes, om de laureaat te bevorderen tot Offi-
cier in de Orde van Oranje Nassau.  Vanwege 
zijn meer dan intensieve en succesvolle inzet 
voor het Werelderfgoed Beemster en nationaal 
en internationaal voor het Unesco Werelderf-
goed in het algemeen.

Geert

Harry Brinkman omringd door zijn naasten. 

‘Moeder, ik wil bij de revue’
 
De soldaat van oranje was deze avond even niet belangrijk, want hier stonden de 
sterren op het toneel. Eenentwintig enthousiaste spelers namen het toneel van 
wooncentrum Breidablick over onder begeleiding van Minke Huisenga en Jef van Niel.

frits, Marjanne, Hans, inge, Sabine, Jhon, 
Marcia, aartie, ruth, frank, Bert, Marjolein, 
Janny, arend, Kelly, Bart, Els, Doshik, Kim, 
prince,en Quincy lieten een show zien die 
heel Breidablick deed schudden op zijn grond-
vesten. De mensen waren niet voor niets 
gekomen, want sommigen hadden de tranen 
in hun ogen van het lachen door het optreden 
van de spelers. Zoals arie Commandeur (als 
vertegenwoordiger van de gemeente) zei: 
‘Joop van den Ende mist zijn kans om tops-
terren te ontdekken.’ acht weken zijn zij aan 

het repeteren, één keer een generale en dan 
twee voorstellingen, waarbij de zenuwen 
hoog spel spelen. al negen keer zijn leden 
van deze groep samen met Minke bezig om 
elke zaterdag in de Muziekschool Waterland 
te purmerend een show in elkaar te zetten 
en sommige speler doen dan ook al voor de 
negende keer mee. 
allemaal bedankt voor een schitterende avond 
zomaar op een zondagavond in de Beemster.

trees en Geert

Eenentwintig sterren schitterden.

Al 65 jaar een lijntje
met de Beemster
Netty en Aart Pannekeet waren op zondag 5 april 65 jaar geleden getrouwd 
en vierden dit met liefde in ‘Alles is Liefde’, net als 5 jaar geleden, toen deze 
eetgelegenheid nog in Velzen Noord was gevestigd.

Met diezelfde liefde zijn zij al 65 jaar samen. 
Beiden delen zij dus veel zoals de liefde, het 
reizen (indonesië), de muziek en het even een 
blokje om met de auto. Dit is aart zijn grootste 
hobby: auto rijden.
Beiden zijn de 90 gepasseerd , maar zonder 
dokter over de vloer genieten zij nog overal 
van: vooral lezen en muziek luisteren. Met 
twee dochters en een om de hoek hebben zij 
een lijntje met de Beemster. aart werkte lang 
voor de aBN/amro (toen de rotterdamse 
bank) en ging zelfs met hen ver over de zee 
(indonesië) waar ze samen jaren vertoefd 
hebben.  aart had in zijn diensttijd al  kennis 
gemaakt met dit land.
Toen de bank in Jakarta genationaliseerd 
werd, werd het tijd om in de boot naar Neder-

land te stappen. purmerend, Hoorn en uit-
eindelijk toch weer naar de Beemster, want 
oppassen op je kleinkind doe je gewoon zo 
vroeg mogelijk. Netty werkte ook op kan-
toor in amsterdam en deed het archief van de 
geïmporteerde goederen, wat nu nog steeds 
op papier gaat. Het is geven en nemen, maar 
ook je eigen dingen doen. En dit doen zij nog 
elke dag zonder  hulp en met de gezelligheid 
van dochter en kleindochter.
We zullen zeggen: ga nog maar een poosje 
door, want net als vijf jaar geleden komen we 
gerust over vijf jaar nog een taartje brengen. 
Dit keer door Han Hefting, de loco-burge-
meester en wie weet wie er over 5 jaar komt.

trees

loco-burgemeester Han Hefting 
kwam langs met bloemen en taart.
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Marcel en Marieke hebben 
De West in 2010  overgenomen.

Vertrouwen is bij De West het sleutelwoord.  
Marcel: ‘We willen graag kwaliteit leveren en 
streven er voortdurend naar ons  goed werk  
uit te voeren, zodat de klanten zich nergens 
zorgen over hoeven te maken. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de drukke februarimaand. 
Dan wordt er op diverse plekken in de Beem-
ster mest uitgereden door middel van sleep-
slangen. in het vroege seizoen is het land nog 
erg zacht. Een zware tractor met mesttank die 
verschillende keren over hetzelfde stuk land 
rijdt zorgt voor insporing. Met  sleepslangen 
is er een grote capaciteit en blijft de schade 
beperkt.’

Ook in de komende meimaand waaiert het 
team van De West dagelijks uit over de Beem-
ster. Dan is het weer tijd om gras te maaien 
en in te kuilen. Dat zijn eveneens klussen die 
elk jaar terugkeren. Van verslapping is bij 
het bedrijf echter geen enkele sprake. Ook al 
kunnen Marcel en zijn medewerkers bouwen 
op een enorme schat aan routine en ervaring, 
het werk wordt met de grootste concentratie 
en toewijding verricht. ‘De kwaliteit willen we 
hoog houden,’ stelt Marcel . ‘Dat is juist de uit-
daging van dit bedrijf. We moeten ons steeds 
opnieuw bewijzen.’

Marcel  en Marieke hebben de West in 2010 
overgenomen. Marcel was al bekend met 
het bedrijf. Hij is jarenlang monteur van land-
bouwmachines geweest en heeft onder meer 
voor De West gewerkt. Voor Marieke was het 
even wennen. Zij is van huis uit verpleegkun-
dige, maar heeft zich inmiddels omgeturnd en 
regelt de administratie voor het bedrijf.

Het tweetal heeft een klein, hecht team 
om zich heen en is voor een breed pakket 
opdrachten inzetbaar. Daarnaast hebben 
ze een specialiteit, waarmee ze waarschijn-
lijk uniek zijn: dammen met een steenmotief. 
Marcel: ‘Het is ontstaan door het idee van een 
klant. We hebben het uitgevoerd en nu zijn er 
meer klanten die het willen. Begrijpelijk, want 
zulke dammen zien er mooi uit en zijn goed-
koper dan een brug.’

Loon & Verhuurbedrijf  De West 
Jisperweg 28, 
1464 NE Westbeemster; 
tel. 06-30049091, 
e-mail: info@loonbedrijfdewest.nl. 
Zie ook www.loonbedrijfdewest.nl.

Marcel

Binnendijkse
bedrijven

Een zaak van vertrouwen
Loon & Verhuurbedrijf De West uit Westbeemster geniet binnen en buiten 
de Beemster een uitstekende reputatie. Het verricht een breed scala aan 
werkzaamheden, met name voor veehouders, en dat zijn veelal vaste klanten 
die graag een beroep op Marcel Krul en Marieke van Noort doen. Want ze weten 
dat het stel en hun trouwe team afspraken nakomen en kwaliteit leveren. Dus 
waarom zouden ze met een ander bedrijf in zee gaan?

06-3004 90 91

www.BinnEndiJKs.nu

HGB inloopavond

Het Historisch Genootschap Beemster 
houdt op maandag 20 april van 20.00 
tot 22.00 uur weer een inloopavond.

geïnteresseerd in de historie van de Beem-
ster? Op zoek naar informatie over iets of 
iemand uit de Beemster? Kom dan naar de 
Beemster Erfgoedkamer van complex Wes-
terhem, Middenweg 185, ingang achterzijde 
voorhuis. Er wacht een interessante en leuke 
avond met koffie of thee voor iedereen. Neem 

vooral ook oude foto’s, film of interessante 
documenten mee. Dat maakt het extra ple-
zierig om daar met elkaar over te praten en 
het archief wordt daarmee nog aantrekke-
lijker, ook voor anderen.

grote voorjaarsschoonmaak breidt zich uit? 
(foto: eigendom Cor roet).

Toneelvereniging 
rekent af met het verleden
Toneelvereniging Middenbeemster speelde ‘Nu even niet/Nu even wel ‘ van Maria 
Goos. Tijdens het spel van met name het herengedeelte (‘Nu even niet’) voor de 
pauze moest ik regelmatig denken aan het Laatste Avondmaal. Weliswaar met (veel) 
minder hoofdrolspelers, maar de thema’s,  de setting (vier heren achter een tafel in 
de Doopsgezinde Vermaning) en het tijdstip vlak na Pasen kon ik niet loslaten. 

Vier vrienden die al twintig jaar één keer per 
maand bij elkaar komen om onder het genot 
van een versnapering te mijmeren over hun 
(gezamenlijk) verleden.  Om de beurt delen ze 
hun versie van het verhaal en vooral de herin-
nering en emotie die daarbij hoort. Daardoor 
krijgen de toeschouwers een  aardig beeld 
van dat gezamenlijk beleefd verleden. 
Na de pauze zijn de vrouwen aan de beurt (‘Nu 
even wel’). Drie echtgenotes en een minnares. 
Ook zij rekenen op hun beurt af met datzelfde 
verleden. Maar al snel wordt duidelijk dat zij 

een geheel eigen beleving hebben.  Vanuit een 
geheel ander perspectief. Vriendschap en zus-
terschap is soms flinterdun. Wraak en begrip 
lopen prachtig door elkaar. aan het eind had ik 
sterk de behoefte om nogmaals het mannen-
stuk te zien, maar dan met in mijn achterhoofd 
de opgedane kennis van de vrouwen. 
Omdat het toneel redelijk statisch is, komt 
het vooral aan op de tekst. En de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat ik de vrouwen daarin 
deze avond krachtiger vond. 

Geert

Vlnr: Joris (Theo de Vries); Har (piet van Splunter); 
Michiel (pieter Huisman); arie (paul Mounoury).

Vlnr: Marieke (Miriam Oosterom); lia (françoise de gooijer); 
Heleen (Helen Köhne) en Carolien (Mirjana de Smit).



WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder hogere geluidwaarden van 52 dB vaststellen, ten behoeve van het 
realiseren van woningen van het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ in Zuidoost-
beemster (kadastraal bekend onder sectie D 4031), gelegen in de zone van de 
Rijksweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 7 april tot en 
met 18 mei 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags 
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Gedurende de inzagetermijn kan tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de 
Wet geluidhinder juncto artikel 20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden 
ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling 
van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde van 53 dB vaststellen, vanwege het rea-
liseren 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 besluit met de bijbehorende stukken 20 april tot en met 1 
juni 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook 
van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Met ingang van maandag 20 april 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behan-
deling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘ZUIDERPAD NAAST NR. 13’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad:
  het bestemmingsplan ‘Zuiderpad naast nr. 13’ op 24 maart 2015 heeft 

vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 20 april tot en met 1 juni 2015 van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 
19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Het bestemmingsplan 
is tevens te raadplegen via www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is een kwaliteitsverbetering 
van het perceel Zuiderpad 13 waarbij het vervallen deel van de schuur aan de 
voorkant van het perceel wordt gesloopt en in de plaats daarvan een woning 
mogelijk wordt gemaakt. Met het plan wordt aangesloten bij de stedenbouw-
kundige opzet ter plaatse. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende 
de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmings-
plan bij het college naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmings-
plan. 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 bestemmings-
plan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER INZAKE BESTEMMINGS-

PLAN ‘ZUIDERPAD NAAST NR. 13’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 110a 
Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld vanwege het 
oprichten van een extra woning op het perceel Zuiderpad 13 in Zuidoostbeemster. 
De voorgenomen woning is gelegen in de zone van de rijksweg A7. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat voor woningen binnen de zone de voorkeurswaarden volgens 
de Wet Geluidhinder zullen worden overschreden. 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 20 april tot en met 1 juni 2015 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. 

Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 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, kunnen gedurende de terinza-
getermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

VERORDENING TOT 1E  WIJZIGING 
VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENS-

TOESLAG BEEMSTER 2015
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 9 april 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42) - kosteloos ter inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, inhoudende 
vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening indivi-
duele inkomenstoeslag Beemster 2015.

Het besluit is in werking getreden op 1 april 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 (26696) is ook te raadplegen op: 
www.overheid.nl. 

BINNENDIJKS NUMMER 15/16, 18/19 APRIL 2015

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
23 maart 2015 Nekkerweg 63  Oprichten kantoorgebouw 
   (2e fase)

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
15 april 2015 Notarisappelstraat 4  Het oprichten van een woning
15 april 2015 Notarisappelstraat 6 Het oprichten van een woning
15 april 2015 Middenpad 21 Het oprichten van een woning

Beroepsmogelijkheid:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 april tot en 
met 1 juni 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 
en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschul-
digd. 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
26 maart 2015 Zuiderweg 70 en 70a  Oprichten afdak, oprichten  

bijgebouw achter bedrijfs- 
woning ter vervanging 

    bestaand bijgebouw,   
oprichten tijdelijke aanbouw 
en kas t.b.v. de noodwoning

27 maart 2015 Wormerweg to nr. 21  Vervangen van brug   
door dam met duiker

27 maart 2015 t.o. Jisperweg 22  Aanleggen dam met   
duiker en kap boom

28 maart 2015 Noorddijk 10  Wijzigen dak en voorgevel  
aanbouw woning

30 maart 2015 Middenpad 19 Bouw woning met garage
30 maart 2015 Jisperweg 16 Plaatsen tijdelijke woonunit
30 maart 2015 Rombout Hogerbeets- Bouwen bijgebouw
  straat 2

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. 

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
31-03-2015 Jisperweg 6 MV15-013 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

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.

PARKEERVERGUNNING EN
WERKEN OP AFSPRAAK

De afdeling Vergunningen van de gemeente Purmerend werkt vanaf 1 januari 
2015 alleen nog op afspraak. Wilt u in het stadhuis langs komen voor informatie 
over het aanvragen van een parkeervergunning? Maak dan een afspraak via 
www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452. Alleen de parkeerver-
gunning voor bezoekers (boekje) kan zonder afspraak direct bij de centrale balie 
in het stadhuis van Purmerend worden gekocht.



WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder hogere geluidwaarden van 52 dB vaststellen, ten behoeve van het 
realiseren van woningen van het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ in Zuidoost-
beemster (kadastraal bekend onder sectie D 4031), gelegen in de zone van de 
Rijksweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 7 april tot en 
met 18 mei 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags 
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Gedurende de inzagetermijn kan tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de 
Wet geluidhinder juncto artikel 20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden 
ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling 
van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde van 53 dB vaststellen, vanwege het rea-
liseren 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 besluit met de bijbehorende stukken 20 april tot en met 1 
juni 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook 
van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster.

Met ingang van maandag 20 april 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit  
en tevens zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies  
uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen  
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten  
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behan-
deling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘ZUIDERPAD NAAST NR. 13’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad:
  het bestemmingsplan ‘Zuiderpad naast nr. 13’ op 24 maart 2015 heeft 

vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 20 april tot en met 1 juni 2015 van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 
19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Het bestemmingsplan 
is tevens te raadplegen via www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is een kwaliteitsverbetering 
van het perceel Zuiderpad 13 waarbij het vervallen deel van de schuur aan de 
voorkant van het perceel wordt gesloopt en in de plaats daarvan een woning 
mogelijk wordt gemaakt. Met het plan wordt aangesloten bij de stedenbouw-
kundige opzet ter plaatse. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende 
de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmings-
plan bij het college naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmings-
plan. 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 bestemmings-
plan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER INZAKE BESTEMMINGS-

PLAN ‘ZUIDERPAD NAAST NR. 13’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 110a 
Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld vanwege het 
oprichten van een extra woning op het perceel Zuiderpad 13 in Zuidoostbeemster. 
De voorgenomen woning is gelegen in de zone van de rijksweg A7. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat voor woningen binnen de zone de voorkeurswaarden volgens 
de Wet Geluidhinder zullen worden overschreden. 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 20 april tot en met 1 juni 2015 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. 

Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 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, kunnen gedurende de terinza-
getermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

VERORDENING TOT 1E  WIJZIGING 
VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENS-

TOESLAG BEEMSTER 2015
Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 9 april 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, voor een ieder 
op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeente 
Purmerend (Purmersteenweg 42) - kosteloos ter inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, inhoudende 
vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening indivi-
duele inkomenstoeslag Beemster 2015.

Het besluit is in werking getreden op 1 april 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 (26696) is ook te raadplegen op: 
www.overheid.nl. 

BINNENDIJKS NUMMER 15/16, 18/19 APRIL 2015

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
23 maart 2015 Nekkerweg 63  Oprichten kantoorgebouw 
   (2e fase)

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
15 april 2015 Notarisappelstraat 4  Het oprichten van een woning
15 april 2015 Notarisappelstraat 6 Het oprichten van een woning
15 april 2015 Middenpad 21 Het oprichten van een woning

Beroepsmogelijkheid:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 april tot en 
met 1 juni 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 
en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschul-
digd. 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
26 maart 2015 Zuiderweg 70 en 70a  Oprichten afdak, oprichten  

bijgebouw achter bedrijfs- 
woning ter vervanging 

    bestaand bijgebouw,   
oprichten tijdelijke aanbouw 
en kas t.b.v. de noodwoning

27 maart 2015 Wormerweg to nr. 21  Vervangen van brug   
door dam met duiker

27 maart 2015 t.o. Jisperweg 22  Aanleggen dam met   
duiker en kap boom

28 maart 2015 Noorddijk 10  Wijzigen dak en voorgevel  
aanbouw woning

30 maart 2015 Middenpad 19 Bouw woning met garage
30 maart 2015 Jisperweg 16 Plaatsen tijdelijke woonunit
30 maart 2015 Rombout Hogerbeets- Bouwen bijgebouw
  straat 2

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. 

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
31-03-2015 Jisperweg 6 MV15-013 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

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

PARKEERVERGUNNING EN
WERKEN OP AFSPRAAK

De afdeling Vergunningen van de gemeente Purmerend werkt vanaf 1 januari 
2015 alleen nog op afspraak. Wilt u in het stadhuis langs komen voor informatie 
over het aanvragen van een parkeervergunning? Maak dan een afspraak via 
www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452. Alleen de parkeerver-
gunning voor bezoekers (boekje) kan zonder afspraak direct bij de centrale balie 
in het stadhuis van Purmerend worden gekocht.

ALGEMEEN
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 27 april (Koningsdag).

AANLEG SPEELVELD NAAST SPELEMEI 
AAN HET MIDDENPAD 

Vanaf half april wordt op het terrein naast De Spelemei in Zuidoostbeemster 
gestart met de ontwikkeling van een speelvoorziening. De gemeente Beemster 
ontwikkelt het speelterrein speciaal voor de jeugd van 6 tot 16 jaar. 

Door de groei van het dorp neemt de behoefte aan een voorziening voor de jeugd 
steeds meer toe. In een locatieonderzoek is het terrein naast De Spelemei aange-
wezen als meest geschikte locatie. Het terrein wordt verhard en er komen 2 doelen 
met baskets en ballenvangers en een zitgelegenheid. De werkzaamheden nemen 
ongeveer 4 weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden.

UITNODIGING THEATERVOORSTELLING 
JONGEREN EN ALCOHOL

Rectificatie: Afgelopen week hebben ouders/verzorgers van jongeren tussen de 
14 en 18 jaar een brief met een uitnodiging voor een theatervoorstelling ont-
vangen. Alleen in de aanhef is de uitnodiging aan ouders/verzorgers weggeval-
len en is het gericht aan de jongeren. Als nog hieronder de uitnodiging:
U wordt van harte uitgenodigd voor de theatervoorstelling over jongeren en al-
cohol. Een programma met veel vaart en humor waarin ouders kunnen mee-
denken, meepraten en meelachen.

  Wanneer: Donderdag 23 april, 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
  Waar: Theaterzaal, hoofdgebouw Breidablick, Bamestraweg 2,  

1462 VN Middenbeemster (parkeren op de parkeerplaats tegenover de ingang).
Voor meer informatie en aanmelden kunt u kijken op de website van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin www.cjgbeemster.nl.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN 
RAAD OP 28 APRIL

De vergaderingen vinden plaats 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:

  Bespreken van de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster 
(opiniërend, geen besluitvorming).

  Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie 
van een stolp op het perceel Middenweg 1 in Noordbeemster.

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raads-
commissie op 24 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 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandag van 
13.30 tot 19.00 uur). 

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

MEVROUW A.J.M. VAN BEEK BEËDIGD 
EN GEÏNSTALLEERD TOT BURGEMEESTER
Mevrouw A.J.M. van Beek is in de bijzondere raadsvergadering van 16 april 
2015 beëdigd en geïnstalleerd tot burgemeester van Beemster. De beëdiging is 
verricht door de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de 
heer J.W. Remkes.
Voor de installatie door de gemeenteraad heeft de locoburgemeester, de heer 
G.H. Hefting, mevrouw Van Beek de ambtsketen omgehangen en de waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad, de heer N.C.M. de Lange, haar de voorzitters-
hamer van de raad overhandigd.

Burgemeester Van Beek zal in de komende maanden op allerlei manieren nader 
kennismaken met de Beemster gemeenschap.
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HUISARTSENPRAKTIJK C.D.VAN AKEN
GESLOTEN WEGENS VAKANTIE VAN;

 
MA. 27 APRIL T/M DI. 5 MEI.

 
VOOR SPOEDGEVALLEN NEEMT WAAR;

HUISARTSENPRAKTIJK L. KEMPER
T. DE COENESTRAAT 3

MIDDENBEEMSTER
TEL; 0299 681455

 
VOOR DE AVOND/NACHT, 

WEEKENDEN EN FEESTDAGEN;
 

HUISARTSENPOST WATERLAND PURMEREND
TEL; 0299 313233 Natuurlijk lekker uit de Beemster.

Zondag 3 mei is het Dagje bij de boer Dag. Dan heten zeven boerenfamilies je 
feestelijk welkom. Kom langs met de hele familie en ontdek het boerenleven. 
Wil je koeknuff elen, met de huifkar, koeienschilderen, op het springkussen, Beemster 
kaas proeven of naar de versmarkt? Kijk op www.dagjebijdeboerdag.nl
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Fam. de Groot
Schervenweg 22, Wieringerwerf

Fam. Klaver - Steur
Wogmeer 72, Hensbroek

Fam. Sluis
Kloosterdijk 1, Monnickendam

Fam. Koomen
Bobeldijk 139, Spierdijk

Fam. Konijn
Zuiderweg 18, Zuidoostbeemster

Fam. Groot
Middenweg 192 b, Middenbeemster

Fam. Veldt
Herenweg 5, Bergen
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Dankbetuiging

Uw aanwezigheid en blijken van medeleven
na het plotselinge overlijden van

 
Ria Ruijter

onze zus, schoonzus en tante
hebben ons bijzonder gesteund en troost gegeven.

Broers en zussen

De Goorn, april 2015 



onder de linden

Kindervoorstelling en 
cabaretprogramma 
Onder de Linden presenteert op zaterdag 18 april 
de spannende kindervoorstelling Isabella Frikadella 
door theater Kwadraat. Deze voorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf 5 jaar. Start: 14.30 uur. Een 
plaats  kost € 7,00.

De voorstelling draait om kikkermeisje isabella. Ze is smoor-
verliefd op de coolste, snelste en stoerste kikker van het 
moeras en het liefst naast hem op zijn lelieblad springen. Maar 
isabella heeft een probleem. Ze houdt van veel, vet en zoet 
eten. Hierdoor kan ze bijna niet meer bewegen, is ze sloom en 
zit het liefst de hele dag op haar dikke kikkerbillen.
Op zaterdag 25 april brengt Dorine Wiersma haar  nieuwe 
cabaretprogramma D&a in Onder de linden. Het is haar derde 
avondvullende voorstelling sinds zij de annie M.g.Schmidt prijs 
ontving voor haar hilarische anti-ode aan schrijfster Heleen van 
royen. D&a (Dorine&aanhang) gaat over familie. Op zoek naar 
haar wortels vertelt zij zingend, gitaarspelend en persiflerend 
de verhalen over haar aan- en bloedverwanten. Met ijzersterke 
liedteksten en dito gitaarspel slaat Wiersma in deze show een 
brug tussen cabaret en muziek uit alle windstreken.

reserveren kan via reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 
telefonisch via 084-4300143.

Biljartclub 
voor senioren

Seniorenbiljart Zuidoostbeemster 
heeft nog enkele plekken vrij om 
competitiewedstrijden te spelen. De 

club speelt elk jaar een uit- en een thuiswedstrijd 
tegen twee andere, gelijk gerichte clubs. Het is 
dan altijd gezellig druk, de deelnemers halen 
herinneringen op en praten flink bij onder genot van 
een drankje en een hapje.

Op 31 maart kwam BC Middenbeemster (De Kloek) op bezoek. 
De eerste keer dat de biljarters uit Zuidoostbeemster tegen 
deze club speelden waren zij nergens en wonnen de tegen-
standers dik. Zo langzamerhand begonnen de Zuidoostbeem-
sterlingen wat beter te mikken en nu waren ze zo ver dat ze 
met 14 tegen 6 wedstrijdpunten wonnen.
Bij Seniorenbiljart wonnen Herman van de paverd, peter 
Ootes, Kees Koster, Ton los, Klaas Jantjes, Jan Blees en Co Dui-
zendstra. peter Ootes had het hoogste (een gemiddelde van 3) 
en ook de hoogste serie van 19. Bij Middenbeemster wonnen 
Jan appelman en tweemaal Harrie Jonk hun partijen. Jan 
appelman, Harrie Dekker en Harrie Jonk hadden de hoogste 
serie van 5 en Jan appelman het hoogste gemiddelde van 
1,280. ‘Heren van Middenbeemster, dat wordt flink oefenen 
voor jullie thuiswedstrijd in oktober,’ aldus Wim Ton. 

Nieuwe leden zijn welkom. Er wordt gespeeld op maandag- 
dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 16.30 
uur. interesse? Kom eens langs of bel met 0299-423156.

Klaverjassen Middelwijck

1 Hr. Duijn  5406
2 Hr. Kalisvaart  5398
3 Mw. Meijering  5265
4 Hr. Van Hilst  5206
5 Hr. Stroet  5146

Klaverjassen soos westbeemster

De uitslag van 2 april
1 Hr. M. Kalisvaart                    5476
2 Mw. M. groot-Verlaat   5389
3 Hr. C. Bleeker  5200
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spOrT
Binnendijks Heerlijke mix van fanatisme en sportiviteit

Ze hebben het allemaal 
behoorlijk onder controle, 
de vijf bestuursleden van het 
buurtvolleybaltoernooi in 
Zuidoostbeemster. Veilig achter 
het net in de materiaalruimte. 
Een kunstmatige verhoging zorgt 
dat ze goed zicht hebben op het 
speelveld. Koffie en versnaperingen 
bij de hand. Profiterend van hun 
jarenlange ervaring. Vijf jaar om 
precies te zijn, want de traditie 
leert dat er elk lustrum van bestuur 
gewisseld wordt.

Na vandaag zit er het op voor ineke Velzeboer, Mieke van 
den Broeck, Nico van Beusekom, Edwin Kemper en Monique 
riecker. Ze weten aan wie ze het stokje kunnen overdragen. 
Dat geeft rust. Zo af en toe geven ze droog commentaar op het 
spel en vooral de verrichtingen van individuele spelers: ‘jij hebt 
strakke ballen!’ 
Maar laat ik het over het spel hebben. Dertig ploegen strijden 
vanaf vrijdagavond voor het felbegeerde plekje in de finale. 
Teams gehuld in (semi-)professionele outfit of juist letter-
lijk bontgekleurd. Een heerlijke mix ook van fanatisme en 
sportiviteit. Voor elke punt wordt gestreden.  goede presta-
ties worden alom gewaardeerd. Ook door de tegenstander. 
Na afloop ontmoeten de teams elkaar bij het net. Handjes 
geschud. Zo kan het dus ook in de recreatieve sport. Vooral het 
team Zuiderweg wordt door een jeugdige aanhang luid aan-

gemoedigd. Hun yell klinkt door de zaal.  in een zinderende 
slotfase delven ze helaas net het onderspit tegen het team 
Zwaansvliet.
De winnaars van het toernooi zijn: Jonk Sign gold (heren top-
klasse), De Jeugd van Tegenwoordig (heren hoofdklasse) en 
Van 't Hek (dames).

gelukkig zijn er ook behoorlijk wat jongerenteams (inschrij-
ving mag vanaf 15 jaar) waardoor de continuïteit van dit 
evenement gewaarborgd lijkt.  aan de inschrijfkosten zal 
het ook niet liggen. gratis! De kosten worden gedekt vanuit 
sponsoren.  als ik tussen de middag de zaal verlaat, zie ik 
alom tevreden gezichten. Dat het buiten ondertussen is gaan 
regenen, deert niemand.  

Geert 

Er werd fel gestreden om een plaats in de finale.

reumafonds 
bedankt Beemster 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, 
comitéleden en bewoners in de Beemster voor 
hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke 
collecteweek. 

Tijdens de collecte van 16 tot en met 21 maart is in deze 
gemeente in totaal € 3349,17 opgehaald.  Hiermee levert 
Beemster een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in 
Nederland.

Zomeryoga Op verzoek organiseert Gret Verduin voor de liefhebbers zomeryoga. Deze 
yogalessen worden op twee verschillende tijdstippen en locaties op de donderdag aangeboden: van 9.30 tot 
10.30  uur in De Nieuwe Tijd in Purmerend en van 19.30 tot 20.30 uur  in het Hospice in de Middenbeemster.

De zomeryoga bestaat uit zes lessen van een uur. Start 18 juni en de lessen lopen door tot en met 23 juli. De kosten bedragen 10 
euro per les. Deze yogalessen zijn voor iedereen toegankelijk maar bijzonder geschikt voor diegene die graag lichaam en geest 
soepel wil houden in de zomer. Er word aandacht besteed aan lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen, concentratie en 
ontspanning. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website www.yogapraktijkdecirkel.com en via de mail gret.
verduin@quicknet.nl.

al 65 jaar een lijntje met de Beemster

Netty en aart pannekeet waren op zondag 5 april 65 
jaar geleden getrouwd en vierden dit met liefde in ‘alles 
is liefde’, net als 5 jaar geleden, toen deze eetgelegen-
heid nog in Velzen Noord was gevestigd.
Met diezelfde liefde zijn zij al 65 jaar samen. Beiden 
delen zij dus veel zoals de liefde, het reizen (indonesië), 
de muziek en het even een blokje om met de auto. Dit is 
aart zijn grootste hobby: auto rijden.
Beiden zijn de 90 gepasseerd , maar zonder dokter over 
de vloer genieten zij nog overal van: vooral lezen en 
muziek luisteren. Met twee dochters en een om de hoek 
hebben zij een lijntje met de Beemster. aart werkte lang 
voor de aBN/amro (toen de rotterdamse bank) en ging 
zelfs met hen ver over de zee (indonesië) waar ze samen 
jaren vertoefd hebben.  aart had in zijn diensttijd al  
kennis gemaakt met dit land.
Toen de bank in Jakarta genationaliseerd werd, werd 
het tijd om in de boot naar Nederland te stappen. pur-
merend, Hoorn en uiteindelijk toch weer naar de Beem-
ster, want oppassen op je kleinkind doe je gewoon 
zo vroeg mogelijk. Netty werkte ook op kantoor in 
amsterdam en deed het archief van de geïmporteerde 
goederen, wat nu nog steeds op papier gaat. Het is 
geven en nemen, maar ook je eigen dingen doen. En dit 
doen zij nog elke dag zonder  hulp en met de gezellig-
heid van dochter en kleindochter.
We zullen zeggen: ga nog maar een poosje door, want 
net als vijf jaar geleden komen we gerust over vijf jaar 

Lezing over Bevrijding 
In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. Zowel de oorlogsperiode als de periode 
ervoor en erna had invloed op het dagelijks leven in 
de Beemster. Het Historisch Genootschap Beemster 
(HGB) schenkt daar in een drietal lezingen aandacht 
aan. De tweede lezing is op donderdagavond 23 april 
vanaf 20.00 uur in het IJsclubgebouw aan de Nicolaas 
Cromhoutlaan 5.

De eerste lezing, over de periode voor de Tweede Wereldoorlog, 
werd goed bezocht. De tweede lezing gaat over de periode tijdens 
de oorlog. De impact van de Duitse bezetting voor de Beemster 
komt aan de orde. Er wordt onder andere verteld over de inun-
datie, de voedselschaarste, de Hongerwinter, verraad en verzet. 
Mevrouw C. Beemsterboer-Köhne leest voor uit het oorlogsdag-
boek van haar vader. De heer C. roet vertelt over de bijzondere 
geschiedenis van het oorlogsmonument op het landje in de Mid-
denbeemster. Voor HgB-leden is, op vertoon van de lidmaat-
schapskaart, de toegang gratis. Bij een gezinslidmaatschapskaart 
geldt de entree voor twee, anders voor één persoon. Voor intro-
ducés en belangstellenden bedraagt de toegangsprijs € 3,00 per 
persoon. Wie beide lezingen wil bijwonen, kan voor  € 5,00 een 
passe-partout kopen. De derde lezing is op donderdagavond 
7 mei in het agrarisch Museum Westerhem. Het zal dan onder 
andere gaan over de wederopbouw, mechanisatie in de land-
bouw, Marshallhulp, economische ontwikkelingen in met name 
de Beemster en de toen ontstane politieke situatie.



informatierubriek

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.

Kerkdiensten

18 en 19 april

doopsgezinde gemeente

geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 10.00 uur  Dienst Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur  gemengdkoor / amos 2

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  Jongerenviering / pastoor Marcelo Salao rocha

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering / pater gerard Noom   

en het Nicolaaskoor

25 en 26 april

doopsgezinde gemeente

Zo. 19.15 uur  zr. C. laros

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur   feestelijke zangdienst projectkoor Beemster

        olv. Marja vd. ploeg

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Samenzang / H. Nieuwkamp

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  Jongerenviering / pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur  Eucharistieviering / pastor l. Weel / Nicolaaskoor

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

Kluitjes  Wegens computerproblemen bij
de samensteller deze keer slechts een paar kluitjes.
Volgende keer weer de vertrouwde uitgebreide versie.

  De gerenoveerde Weegbrug aan de Jisperweg is geijkt. De firma 
precia Molen uit Breda kwam op donderdag 26 maart langs met een 
indrukwekkende truck met aanhanger, beladen met gewichten, 
meetapparatuur en een heftruck. Met de heftruck werden 
gewichten op het weegdek gezet waarna de klok werd bijgesteld. 
Deze procedure werd vele malen herhaald totdat de wettelijk ver-
eiste nauwkeurigheid was bereikt.  Caravans, landbouwproducten, 
een paard of koe en dergelijke kunnen nu dus nauwkeurig gewogen 
worden (tot maximaal 25 ton). De klant ontvangt een bewijs: een 
weegstrook waarop het gewicht is geprint. iedere zaterdag wordt 
gewogen, maar alleen na telefonische afspraak met de weeg-
meester van dienst (tel. 06-83899703). Kosten per weging € 3,-.

  gezocht: goed tehuis. Wij verhuizen binnenkort naar Mid-
denbeemster en onze twee honden kunnen niet mee. Daarom 
zoeken we voor hen een goed tehuis. Het zijn beide echte boer-
derijhonden, heel trouw en lief en eten wat de pot schaft. Zij zijn 
gewend altijd achter te zijn en slapen daar ook. Ze komen nooit 
binnen en zijn heel lief voor kinderen. Wie heeft  er een plekje voor 
ze ???? Tin Noome, Jisperweg 112, tel. 0299-681592.

  Kees van rijn heeft langs de Middenweg een Mp 4 speler gevonden op 
het fietspad. De eigenaar kan zich melden via tel. 0299-683408. Wel 
even de kleur van de speler en de muziek die erop staat aangeven.

  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.

paasvermaak
in tuincentrum
Stichting Beemster Gemeenschap/Welzijn, 
Groenrijk en de Bibliotheek Waterland kunnen 
terugkijken op een geslaagde paasknutselmiddag. 

22 kinderen  tussen 4 en 8 jaar luisterden naar het ver-
haal van eendje plons, voorgelezen door Nanda van de 
Bibliotheek. aansluitend  kon er een paastukje gemaakt 

worden. Eerst een 
ei schilderen dat 
vervolgens in het 
paasstukje gezet 
kon worden. Een 
glas limonade 
met paaseitjes als 
afsluiting vertrok 
iedereen in paas-
stemming huis-
waarts.



Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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

ADVERTENTIES

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

 

AdVErTErEn?
www.BinnEndiJKs.nu

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken

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


