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Herdenking 4 mei 
In de Beemster worden op maandag  4 mei alle slachtoffers van oorlogen en 
geweld herdacht. Het thema is: ‘Vrijheid geef je door’.

Het programma begint om 18.00 uur met 
een korte herdenking in woord en gebed 
bij het monument aan de Zuiderweg. Het 
squadron van de R.A.F.A (de Royal Air Force 
Association) brengt daar, bij goed weer, een 
vliegend eresaluut aan hun collega's die daar 
zijn omgekomen. Om 19.00 wordt de herden-
kingsbijeenkomst vervolgd in de Keyserkerk 
in middenbeemster. Burgemeester Van Beek  
houdt een toespraak en kinderen van de De 
Blauwe morgenster dragen zelfgemaakte 
gedichten voor. Ds. Campbell gaat  voor in 
gebed. Voor de muzikale omlijsting zorgen 
het koor Sauré, het Koperensemble van de 
Beemster Fanfare en de organist. Het kope-
rensemble brengt twee liederen ten gehore 
brengen die geschreven zijn door maarten 
Peters en het zal gezongen worden door Han-
neke Otte.
Na het zingen van zowel het engelse als het 
Nederlandse Volkslied volgt de Stille Tocht 
naar het monument op 't Landje. Daar speelt 

de R.A.F.A Pipe Band, waarna om klokslag 
acht uur twee minuten stilte volgt. De ‘Last 
Post’ en het ‘Reveille’ zullen weer klinken uit 
de trompet van martin Stroet. Hierna volgt de 
kranslegging en defilé langs het monument.

in aansluiting op de landelijke en plaatselijke 
4 mei herdenkingen vindt in de Keyserkerk 
in middenbeemster een kort herdenkings-
concert plaats rond het Requiem van Fauré. 
Het volwassen projectkoor wordt aange-
vuld met kinderstemmen afkomstig uit het 
Kinderkoor Beemster e.o., van de Operakids 
uit Amsterdam en van de Waterlandschool. 
Het geheel wordt muzikaal begeleid door 
leden van het VU-orkest, met Bart Kleinsmit, 
orgel. De muzikale leiding is in handen van 
Jan maarten Koeman. Het concert begint om 
20.30 uur, deuren gaan open om 20.15 uur.  
Kaarten zijn verkrijgbaar voorafgaand aan de 
voorstelling  voor € 7,50; kinderen tot 14 jaar 
mogen gratis naar binnen. 

Zonovergoten Lintjesregen
 
Vrijdag 24 april ontvingen negen inwoners uit Beemster en één uit Oosthuizen 
uit handen van burgemeester Joyce van Beek in het  Gemeentehuis Beemster een 
Koninklijke Onderscheiding (allen lid in de Orde van Oranje Nassau). Voor een 
uitvoerig ‘reisverslag’ zie elders in dit blad.             (GH)

Van links naar rechts:  Johan de Jong (grote 
vrijwillige inzet voor de Beemster gemeen-
schap op zowel sportief als cultureel gebied), 
Aafje de Jong (35 jaar vrijwilligersinzet voor 
de Beemster Gemeenschap  op met name cul-
tureel gebied), Coby Hagmolen of ten Have-
Hunink (40 jaar vrijwilligersinzet op met name 
kerkelijk en maatschappelijk gebied), Bokke 
Schaap (grote vrijwillige inzet voor de Beem-
ster gemeenschap gedurende 20 jaar op ker-
kelijk en cultureel gebied), Joyce van Beek 
(burgemeester van Beemster), Joop Veerman 
(grote vrijwillige inzet voor de gemeenschap 
gedurende 40 jaar op politiek en maatschap-

pelijk gebied), Jan ter Weel (grote vrijwillige 
inzet voor de gemeenschap gedurende 40 
jaar op sportief en maatschappelijk gebied), 
Jaap Bos (grote vrijwillige inzet voor de 
Beemster gemeenschap gedurende 30 jaar 
op kerkelijk en maatschappelijk gebied), 
Karen Bakker (grote vrijwillige inzet op zowel 
sportief als maatschappelijk gebied), Corry 
Louwrink-Jonges (vrijwilligersinzet voor de 
Beemster gemeenschap gedurende 50 jaar op 
met name het kerkelijke en maatschappelijke 
gebied), erica Helder-Pauw (grote inzet als 
vrijwilliger op zowel maatschappelijk, agra-
risch en politiek gebied).

Lourdesschool in beweging
De Koningsspelen zijn niet aan de Beemster voorbijgegaan. Ook op de Lourdesschool 
stond alles op vrijdag 24 april in het teken van sport. 

Na een vorstelijk ontbijt gingen eerste de kleuters naar buiten om, begeleid door de kinderen van 
groep 8, aan diverse activiteiten deel te nemen. Na de pauze werkten de groepen 5 tot en met 8 hun 
sportprogramma af. De zon scheen en er zijn weer diverse record gebroken.                                    Marcel    

Kinder Koningsdag 
Op maandag 27 april 2015 werd in Dordrecht ‘Koningsdag nieuwe stijl’ door 
Koning Willem-Alexander en zijn familie gevierd. Zoals de koning het zelf 
noemde: ‘Een feest met zowel vernieuwing als continuïteit’. 

in Zuidoostbeemster had men dat goed 
begrepen. Traditiegetrouw organiseerde 
de Oranjevereniging de spelletjesmiddag 
voor de kleinste inwoners. in het buurthuis 

stonden maar liefst 27 spelletjes klaar om vro-
lijk gespeeld te worden. Naast het bekende 
ballen gooien, luchtkussen springen en 
schminken waren er dit keer ook spellen als 
eendjes vangen, reuze duplo en worstelen in 
een sumo pak. De suikerspin machine draaide 
op volle toeren en de limonade was niet aan 
te slepen. Naast het begeleiden van hun 
kroost, lieten de ouders zich onder andere het 
oranjebitter goed smaken. met de verkoop 
van maar liefst 400 kaarten gaat deze zon-
nige Koningsdag voorlopig de boeken in met 
een record aantal feestbeestjes.

Joke

De kinderen konden zich laten schminken.er stonden diverse spelletjes op het programma.



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 !

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

Zondag 10 mei MOEDERDAG
  Voor lieve, leuke en 
 lekkere cadeautjes:

BLOEMEN     zichtbaar
anders     PLANTEN

MOEDERDAG

Zondag 10 mei
Gratis bezorgd

in de regio

    
     

   

    

MIDDENWEG 171
1462 HJ MIDDENBEEMSTER
0299 - 684004
E INFO@RANONKEL.COM
WWW.RANONKEL.COM

Annemieke Koops
Noorderpad 62  |  1461 CE ZUIDOOSTBEEMSTER

annemieke@beemsterbeauty.nl  |  www.beemsterbeauty.nl  |  06 20974132

Uw salon voor huidverbetering
en ontspanning

Gezichtsbehandelingen-lichaamsbehandelingen
Elke nieuwe klant 20% korting

beemster wellness & beautysalon

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

 Kennisgeving
Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw  

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 23 maart 2015 is een melding ingevolge het Besluit algemene regels milieu 
mijnbouw (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van de Nederlandse Aardolie  
Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de inrichting 
Middelie 300, gelegen aan de Havermeerweg te Beets in de gemeente Beemster,  
op het perceel kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie C, nummer 1118.

De voorgenomen activiteit omvat het uitvoeren van een boring ten behoeve van  
het winnen van aardgas, met behulp van een mobiele boorinstallatie.

Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met 
behulp van een mobiele testinstallatie met een tijdelijke fakkel. Een gedeelte van de 
werkzaamheden kan niet worden onderbroken en zal ook in de avond en nacht 
plaatsvinden. Fakkelactiviteiten en transporten zullen zoveel mogelijk geconcen-
treerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode.  

De werkzaamheden zullen naar verwachting medio mei 2015 aanvangen en naar 
verwachting medio juli 2015 zijn afgerond.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels  
(tel. 070 - 379 83 55).

Plaatsing verkeersborden op de N244-A7 te Beemster
Tussen woensdag 29 april 
en woensdag 13 mei vinden 
werkzaamheden plaats bij 
de toe- en afritten naar de 
A7-N244 (afrit 6). In de nacht 
van woensdag 29 april is 
de afrit vanuit Amsterdam 
afgesloten. Donderdagnacht 
30 april is de afrit vanuit 
Hoorn afgesloten. De toeritten 
worden niet afgesloten. De 
werkzaamheden vinden plaats 
van 23:00 uur tot 06:00 uur.
 
De N244 wordt voorzien 
van definitieve ANWB 
bewegwijzeringsborden. Voor 
het ophangen van de borden 
worden langs de N244 op 
verschillende locaties palen 
geplaatst. De werkzaamheden 
vinden s ’nacht plaats om de 
overlast voor het verkeer zo veel 
mogelijk te beperken.

Verkeershinder 
De afsluitingen van de afritten 
van de A7 naar de N244 vinden 
plaats in nacht van woensdag 
29 april (vanuit Amsterdam) 

en donderdag 30 april (vanuit 
Hoorn) van 23.00 uur tot 
06.00 uur. Met borden wordt 
het verkeer omgeleid via de 
afrit 4 (Purmerend) en afrit 5 
(Purmerend-Zuid).
 
Op woensdag 6 mei, donderdag 
7 mei, maandag 11 mei en 
dinsdag 12 mei vinden tussen 
23.00 uur en 06.00 uur 
werkzaamheden plaats op de 
N244 in de omgeving van de 
kruispunten A7. Delen van de 
rijbaan op de N244 worden 
afgezet. Er is altijd één rijstrook 
per rijrichting beschikbaar.
 
Meer informatie
Voor vragen over de 
werkzaamheden kunnen 
weggebruikers bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen 
en Vaarwegen, 0800-0200600 
(gratis). Actuele informatie over 
de werkzaamheden en zijn te 
vinden via www.infoN244.nl
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Binnendijkse
Peter Lammes bedient zijn klanten graag  op  maat. 
Achter hem Patrick Schuil.

Peter Lammes werkte voorheen bij een staal-
bedrijf. Dat groeide dusdanig uit zijn jas, dat 
de afstand tussen medewerkers en klanten 
onoverbrugbaar werd. en dat is nou net wat 
hij niet wilde. Het was voor hem de reden om 
voor zichzelf te beginnen. een eigen zaak, 
waarmee hij alle opdrachten zelf van A tot 
Z zou kunnen uitvoeren. Daar had hij zijn 
zinnen op gezet.
Tien jaar geleden, uitgerekend in de crisis, 
opende hij zijn bedrijf aan de insulindeweg 
25 in middenbeemster. De klanten die hij 
kreeg vertrouwden hem meer klussen toe en 
de zaak begon steeds beter te lopen. Vijf jaar 
geleden verhuisde Lammes maatwerk naar 
het ruimere pand op het huidige adres. Van 
daaruit bedient Peter, samen met rechter-
hand Patrick Schuil, zijn klanten op maat.
‘Wij zijn klantgericht en geven veel ser-
vice,’ verklaart hij het succes van zijn bedrijf. 

‘Omdat we klein zijn, hebben onze klanten 
maar één contactpersoon en dat vinden ze 
prettig. ik denk vaak met ze mee. Dan bel ik 
en vraag : is het niet beter om het zo en zo te 
doen? Daar zijn ze dan heel blij mee.’
Lammes maatwerk is vooral bezig met het op 
maat maken van producten van rvs, alumi-
nium, staal en messing. Denk hierbij aan de 
genoemde horeca en winkelinrichting, maar 
ook aan trapleuningen, uithangborden, 
plaatwerk, balkonhek en tafelframes. 

Lammes Maatwerk  
insulindeweg 9, 
1462 mJ middenbeemster, 
tel. 0299-684345, 
e-mail: info@lammesmaatwerk.nl. 
Zie ook www.lammesmaatwerk.nl.

Marcel

bedrijven
De sterke staaltjes 
van Lammes Maatwerk
Lammes Maatwerk maakt alles in rvs, aluminium, messing en staal. Zo sterk als 
zijn producten zijn, zo soepel is de werkwijze die Peter Lammes en zijn trouwe 
medewerker Patrick Schuil en leerling Barry erop nahouden. Voor een grote 
groep vaste klanten maken ze alles op maat en wens van de klant. Van horeca- tot 
winkelinrichting. Bijna dagelijks hangen klanten aan de lijn die een probleem 
dezelfde dag nog opgelost willen zien. En die klanten worden zo snel mogelijk  
geholpen. Peter Lammes: ‘Er valt bij ons bijna niets te plannen. We doen daarom 
bij voorkeur ‘kleinere’ klussen. Zo kunnen we flexibel zijn.’

Insulindeweg 9
1462 MJ Middenbeemster 
Tel. 0299-684345
Fax 0299-684804

Antiquariaat Serendipity
Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur,
zaterdag 11.00 - 17.00 uur. 
Telefoon vrijdag en zaterdag 06-4548 7439, 
overige dagen 0299 - 685666. 
Zie ook: www.serendipity-books.nl 

Zondag 3 mei wordt een bijzon-
dere herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog in de Beemster 
gepresenteerd: Oorlogsherin-
neringen van een Beemster kind, 
geschreven door Catherine 
Vanderzon-Ruijter. Tiny Ruijter is 
de jongste dochter van Jan Ruijter 
en Maartje Ruijter-Wiering en zus 
van Joris Ruijter. Vader en zoon/

broer werden beiden in februari 1945 door de Duitse 
bezetter gefusilleerd. Dit is het aangrijpende verslag en 
toch bijna luchtig geschreven verhaal van een meisje in 
de lagere schoolleeftijd, bedoeld voor de Amerikaanse 
kinderen en kleinkinderen van de schrijfster. De Neder-
landse vertaling is geïllustreerd met herkenbare familiefo-
to’s en opnamen van herinneringsmonumenten.
 
U kunt het boekje op 5 mei vanaf 11 uur inzien en kopen 
bij Antiquariaat Serendipity, Middenweg 161, waar 
ook een grote collectie tweedehands boeken uit en over 
de Tweede Wereldoorlog is te zien. Bestellen kan via e-mail: 
serendipity.book@worldonline.nl. Het boekje kost € 9,-.

Oorlogsherinneringen

Vergadering Dorpsraad

De Dorpsraad Noordbeemster houdt op woensdag 13 mei weer zijn perio-
dieke Algemene Vergadering in De Bonte Klaver. Aanvang 20.00 uur. Aan de 
orde komen onder andere de ontwikkelingen van het terrein De Bonte Klaver en de stand van 
zaken rond het groot onderhoud van de N243. 

BG-pluim voor Nico Schroevers
 

De Beemster Gemeenschap deelt jaarlijks een ‘pluim’ uit aan iemand die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor het sociale leven in de Beemster. Dit jaar viel de eer te beurt aan dominee 
Nico Schroevers. Hij zet zich als vrijwilliger al jaren in voor alle leeftijdsgroepen in de Beemster. 
meer recentelijk onder andere voor het Beleidskader waarbij de BG ook nauw betrokken is.  
Paulien de Lange-Knook  mocht woensdagmiddag 15 april namens het hoofdbestuur de pluim 
in de vorm van een boeket uitreiken in de zonovergoten pastorietuin.                                               Geert



HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast 
te stellen:
Op 15 april 2015:

  Notarisappelstraat 4 in Zuidoostbeemster (besluitnummer 1195058)
Op 16 april 2015:

 Middenpad 21 in Zuidoostbeemster (besluitnummer 1195030)
 Notarisappelstraat 6 in Zuidoostbeemster (besluitnummer 1195079)

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit 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.

AFVALINZAMELING EN PLASTIC
Sinds 1 april wordt de afvalinzameling in Beemster verzorgd door de gemeente 
Purmerend. Het kan zijn dat uw rolcontainer vroeger of later geleegd wordt dan 
u gewend bent. Daarom wordt u verzocht uw rolcontainer voor 7 uur ’s morgens 
met het handvat naar de weg te zetten. 

Vanaf 1 april staan op diverse locaties in Beemster bakken voor de inzameling 
van plastic. Ook zogenaamde drankkartonnen, zoals bijvoorbeeld een melkpak, 
kunt u vanaf 1 april bij het plastic voegen. Deze drankkartonnen worden bij de 
inzamelaar gescheiden van het plastic en apart verwerkt.

WERKZAAMHEDEN IN MIDDENBEEMSTER
Vanaf maandag 11 tot en met vrijdag 22 mei 2015 wordt een gedeelte van de 
beschoeiing achter de Nachtegaalstraat 23-35 vervangen. 
Gedurende deze periode wordt de bestaande houten beschoeiing vervangen 
door een nieuwe kunststof beschoeiing. De werkzaamheden worden op werk-
dagen van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd en beginnen op 11 mei ter hoogte van 
Nachtegaalstraat 35.

Omwonenden worden verzocht om gedurende de werkzaamheden auto’s elders 
te parkeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf 
Jonk uit Kwadijk.

NIEUWE REGELS VOOR
SOCIALE HUURWONINGEN

Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder 
sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de 
buurt werken. Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties 
daarom alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet. 15% 
van het aanbod wordt verloot. Op dit moment worden woningen nog toegewezen 
op basis van inschrijfduur óf woonduur: hoe lang iemand een zelfstandige woning 
(koop of huur) bewoont in de regio.

Inschrijven vóór 1 juli 2015
Woont u in Beemster en wilt u (in de toekomst) in aanmerking komen voor een 
sociale huurwoning? Schrijf u dan vóór 1 juli in bij WoningNet, zodat uw woon-
duur omgezet kan worden in inschrijfduur. Want hoe meer inschrijfduur u heeft, 
des te groter de kans op een sociale huurwoning. Woonduur speelt straks 
namelijk geen rol meer. Dit geldt zowel voor huurders als voor mensen die een 
koopwoning achterlaten.

Lees alle informatie op www.woningnetregioamsterdam.nl. Hier vindt u ant-
woorden op veelgestelde vragen en uitgebreide informatie.

RIJBEWIJSINFORMATIE
Categorie T op het rijbewijs
Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie 
geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) 
en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).
Meer informatie over de invoering van de categorie T op het rijbewijs vindt u op 
www.rijbewijs.nl onder het kopje Thema’s> Categorie T op het rijbewijs.

Wijziging in vrijstelling code 95
Bestuurders die geboren zijn voor 1 juli 1955 hebben voor de Verklaring van 
Vakbekwaamheid (code 95) nu nog een vrijstelling voor basiskwalificatie en 
nascholing. Vanaf 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling.
In Europa moeten beroepschauffeurs iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen 
om het vrachtauto- (C) en/of bus-rijbewijs (D) beroepsmatig te mogen gebruiken. 
Chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs en geboren voor 1 juli 1955, zijn op dit 
moment in Nederland vrijgesteld van de nascholingsplicht. De Europese Com-
missie heeft Nederland gevraagd deze vrijstelling te laten vervallen, omdat dit in 
strijd is met de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. Daarop heeft het ministerie 
van Infrastructuur Milieu besloten de regelgeving per 1 juni 2015 te wijzigen.
Meer informatie staat op www.cbr.nl/nieuws.pp?id=867
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INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
10 april 2015 Middenpad 17 (kavel 221) Oprichten van een woning
14 april 2015 Middenpad 23 (kavel 224)  Oprichten woning   

met berging
14 april 2015 Purmerenderweg 126  Bouw brug ter vervanging  

van een voetgangersbrug
19 april 2015 Torenstraat 7  Realiseren dakopbouw   

woning
20 april 2015 Zuiderweg 115e  Vervanging houten berging/ 

schuur door uitbouw praktijk

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
14 april 2015 Kroostwijk 1  Uitbreiding van de verdieping 

van de woning d.m.v. het  
ophogen van de voorgevel

15 april 2015 Jisperweg 84a Bouw erker voorzijde woning
15 april 2015 Jisperweg 99  Verbreden en vervangen  

brug door dam met duiker
21 april 2015 Ten noorden van Vervangen brug door 
  Jisperweg 21  bredere dam
22 april 2015 Zuiddijk 9/10  Splitsen van stolp in   

2 wooneenheden
22 april 2015 Rijperweg 129  9 tijdelijke units t.b.v. huis-
   vesting seizoensarbeiders  
22 april 2015 Jisperweg 27  Bouw ligboxenstal en aanleg 

dam 

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit 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.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
30 april 2015 Middenpad 17 Het oprichten van een woning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
de hierboven vermelde vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 mei tot 
en met 15 juni 2015 van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
uur 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 van de gemeente Beemster, 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.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
07-04-2015 Westdijk 24 MV15-014 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

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

OFFICIEEL ALGEMEEN

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.



Kampioenswedstrijd WBSV MC1

De meiden van WBSV MC1 spelen op maandagavond 
11 mei hun kampioenswedstrijd. Dat moet ten koste 
gaan van Victoria O. mC1. De bal rolt vanaf 19.00 uur op het 
thuisterrein in Westbeemster.

Wandelingen

Zondag 10 mei: culturele wandeling langs beelden, 
gedichten en de historie van de familie Brantjes. Vertrek 
om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats van het stadhuis 
aan de Purmersteenweg. Gids is Gerda Hooyberg.
Donderdag 28 mei, 9.15 uur Arboretumwandeling waarbij de 
bomentuin er gaandeweg steeds anders uit gaat zien. Wan-
delen op eigen risico. Informatie/opgave en afmelding: 
Daniella ernsting. De avond voor de wandeling tot 19.00 is 
aanmelding mogelijk. Tel: 0299-477047.

Zomerbridge
Bridgeclub Drie Onder De Tram begint op dinsdag 
5 mei weer haar Zomerbridge. De bridgeclub – met 
ruim 130 leden - heeft in 2014 een schitterende 
speelzaal in gebruik genomen op de Beemster 
Golfbaan en kan terugkijken op een geslaagde 
zomer 2014. Ook deze zomer gaat de club door met 
dit succesvolle bridge-evenement.

Tot en met 25 augustus wordt er elke dinsdagavond gespeeld. 
Dat gebeurt in lijnen van verschillende sterktes en het bridgen 
is toegankelijk voor elke bridger, ook voor niet-leden.
De avond begint om 19.45 uur. Voor een kleine toegangs-
prijs krijgt de deelnemers een gezellige kaartavond en gratis 
hapjes. Bovendien zijn in elke lijn enkele prijzen te verdienen.
Om Bevrijdingsdag een extra accentje te geven zijn op 5 mei 
de toegang en de hapjes gratis! Alle info staat op de website 
www.drieonderdetram.nl.

Klaverjassen Vrouwen van Nu
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Sport
Binnendijks

SportNIEUWS?
info@binnendijks.nu

Uitslag competitie
1 mw. Ruygh
2 mw. molenaar
3 mw. Konijn
4 mw. v.’t Hof
5 mw. Doets

6 mw. Glas
7 mw. Onrust
8 mw. Hooyberg
9 mw. Van Dort
10 mw. Akkerman

Uitslag 22 april: 
1 mw. Van Dort  5445
2 mw. V.d. Wal 5437
3 mw. Doets  5383
4 mw. Koopman 5340
5 mw. De Jong  5026
6 mw. Jonges  4950

7 mw. V.’t Hof 4947
8 mw. Schermer  4857
9 mw. Ruygh 4818

Poedelprijs:
mw. De Heer  3552

ruim € 4.700,00 
voor Hartstichting
De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 5 tot 
en met 11 april in de gemeente Beemster heeft dit jaar 
€ 4.796,81 opgeleverd.  De Hartstichting wil haar vrijwilligers 
en collectanten van harte bedanken voor hun steun. Dankzij deze 
giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het 
eerder herkennen van hart- en vaatziekten. 

Meedoen met de 
Avondvierdaagse?
Voor Beemsterlingen die mee willen doen met de 
Avondvierdaagse in De Rijp (dinsdag 19 t/m vrijdag 22 
mei vanaf 18.30 uur vanuit de kantine van SV De Rijp), 
maar de inschrijfdagen hebben gemist is er op maandag 
18 mei nog een mogelijkheid om zich aan te melden. 

Van 19.30 tot 20.30 uur kunnen ze daarvoor in de kantine 
terecht.  De keus bestaat uit 5, 10 of 15 kilometer en de 
kosten per wandelaar zijn € 5,00. Voor meer informatie: 
avondvierdaagsegraftderijp13@gmail.com.

Bollen & 
Biggentocht door 
de Beemster

Zaterdag 25 april werd weer de jaarlijkse 
bollentocht voor ouderen georganiseerd. Vanuit 
de Zuidoost en Middenbeemster reden chauffeurs 
een vastgestelde route door de polder. Dankzij 
het mooie weer van de afgelopen periode, was er 
voldoende kleur te ontdekken tussen het groen. 

Tijdens de route werd opgestoken bij varkenshouderij van der 
mark. Aan het eind van de tocht wachtte een overheerlijke 
versnapering in de Kapel. Het was voor een ieder een prach-
tige en goed verzorgde middag.  (Geert)  

rommelmarkt
Gedurende de Open dag op donderdag 14 mei wordt 
aan het Noorderpad 42 in Zuidoostbeemster een 
buurtrommelmarkt met thee- en koffietuin gehouden. 
Passanten krijgen de gelegenheid om onder het genot van deze 
warme versnapering met zelfgebakken taart een blik te werpen 
op de expositie van schilderijen van Costa Rica gemaakt door 
de Beemsterlinge  Liesbeth Havik.  er is ook een zeer uitgebreid 
assortiment tweedehands boeken in de verkoop. De gehele 
opbrengst komt ten goede aan de Stichting Work with Nature. 
Zie www.adopteerregenwoud.nl.

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

  70 jaar vrijheid in Nederland met tentoonstelling 'Bezet en 
Bevrijd' in Betje Wolff en Westerhem en op 7 mei de derde 
HGB-lezing over Beemster oorlogsjaren 1940-45 en daarna. 

  Zaterdag 13 juni  en zondag 14 juni van 10.00 tot 17.00 uur  
Beemster Tuinenweekend met weer 10 tuinen te bezich-
tigen in West-, midden- en Zuidoostbeemster. Passe-partout 
à € 2,50 verkrijgbaar bij de deelnemende tuinen.

  Op 26 april speelden de jongste leerlingen Balletstudio 
Waterland hun voorstelling ‘Het Atelier’. Na de pauze 
traden de volwassen leerlingen op en voerde ‘De Danson-
derneming’ (bekend van muziek aan de middenweg) enkele 
stukken moderne dans uit.

  Opera ‘Van mozart tot Puccini’ in de kerk van Beets op 17 
mei a.s.! 

  Beemsterlinge Dagmar Slot (40 jaar) promoveert op proef-
schrift over behandeling parodontitis. Vrijdag 24 april heeft 
Dagmar Slot in de Aula van de Lutherse Kerk met succes 
haar proefschrift “prevention of gingivitis and treatment of 
periodontitis’ verdedigd. Dagmar heeft gestudeerd aan het 
Academische Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam. 
Zie uitgebreid verslag in www.beemsterbengel.nl.

  Wilde planten bevatten in het voorjaar hoge concentra-
ties vitamines, mineralen en andere goede stoffen. Onder 
leiding van kruidenvrouw Janneke van Dalen kun je die 
gebruiken voor bijvoorbeeld een lunch.

  Perenbomen uit middenbeemster. Naast de Beemster 
kaas, - knoflook, - bier, - honing en nog meer producten (zie 
Beemster Lusthof) nu ook Beemster perenbomen te koop. 
www.toffe-peer.com

  Roofvogelcentrum Beemster heeft nu weer een vergun-
ning om zieke en gewonde roofvogels en uilen op te vangen 
omdat zij een dependance is geworden van Stichting Vogel-
opvangcentrum Zaandam.

  Naast het ‘Dagje bij de boer dag’, de ‘dansende koeien’ ook 
een ‘open boerderij dag’. Op vrijdag 15 mei (dag na Hemel-
vaartsdag) of maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag) 
nodigen boeren bij jou in de buurt je uit op hun boerderij-
tussen 10:00 en 16:00 uur.

  De Beemster erfgoed marathon. Op 10 mei 2015 de tweede 
editie van de Beemster erfgoed marathon. Onderweg zijn 
er diverse proeflocaties ingericht, waar je kunt genieten van 
streekproducten en muzikaal entertainment. Looptijden 
worden bij ons niet genoteerd. Wij lopen voor Breidablick 
(Breidablick is een woon- en werkgemeenschap voor mensen 
met een verstandelijke beperking te middenbeemster.)    

  Buurthuis ZOB  is een Repair Café gestart (tel. 0229-427661, 
Petra Nederveen).

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

Dagje bij de boer-dag
Moederdag, Vaderdag, Nieuwjaarsdag, Vrouwendag, 
Secretaressedag, Vrijwilligersdag en nu dan ook 
het Dagje bij de boer-dag. Zondag 3 mei is iedereen 
tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom bij zeven 
boerenfamilies. In de Beemster zijn dit familie Konijn 
(Zuiderweg 18 , Zuidoostbeemster) en familie Groot 
(Middenweg 192b, Middenbeemster).

De bezoekers kunnen kennismaken met het melkveehou-
dersbedrijf, onder andere door een koe te knuffelen, te schil-
deren en de kaas te proeven. Bij Wilma en Jos Konijn kan men 
kunst schilderen. er staan (schilders)ezels waarop een ieder de 
koeien in een lijst mag zetten. De hooiberg is er om een speld 
te zoeken en voor de kinderen om in te spelen en ook met scha-
penwol kun je heel bijzondere dingen doen. Onder het genot 
van een glaasje melk of broodje kaas kun je verder naar de 
familie Groot die de Beemster Lusthof-producten verkoopt en 
waar pannenkoeken gebakken worden.
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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
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Kloosterdijk 1, Monnickendam
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tocht met verrassingen
Even over half negen vrijdagochtend 24 april neemt de fraai versierde Amerikaanse 
schoolbus de eerste (figuurlijke) hobbel: het verlaten van plan Leeghwater. Niet veel 
later volgt de eerste fysieke hobbel: de drempel van de Rijperweg. 

De oldtimer is niet alleen verraderlijk lang maar 
kent ook nog niet de geriefelijke vering van de 
huidige touringcars. Het prachtige Ranonkel-
bloemstuk blijkt shockproof te zijn. De vijf inge-
zeten, burgemeester Joyce van Beek, Françoise 
de Gooijer, marjolijn Kramer,  erny v.d. Kleut en 
ondergetekende, zijn op weg naar Oosthuizen.
De chauffeur blijft onverstoorbaar. Vooruit of 
achteruit, steken en draaien. Het blijft hem om 
het even. in Oosthuizen staat mevrouw Bos al op 
de uitkijk. Telefonisch gewaarschuwd door een 
kennis in middenbeemster dat de bus in aantocht 
is. Zo gaan die dingen. Ze heeft haar man Jaap 
in huis kunnen houden door de toezegging dat 
hij vandaag foto’s mag maken tijdens de lintjes-
regen. Hij is blij verrast de nieuwe burgemeester 
te mogen begroeten. en dat nog wel buiten de 
gemeentegrenzen. Niet veel later parkeren we 
op de Oosthuizerweg. erica Helder verwacht 
wethouder Dick Butter voor een overleg. Het 
blijkt echter een ander collegelid te zijn. Snel naar 
boven om de broek te verruilen voor een rok.
Dan op weg naar de Zuidoost. De burge-
meester heeft er duidelijk schik in. Al die 
leugentjes om bestwil. Bij Joop Veerman 
zijn we net op tijd want zijn eega heeft hem 
vroeg uit bed gekregen met de toezegging 
dat ze bij mooi weer vroeg op pad gaan met 
de fiets. en mooi weer, dat is het. Ook bij de 
familie van Jan ter Weel moeten kleren gewis-
seld worden. De korte broek in verband  met 
de geplande vakantie wordt een nette pan-
talon. ‘We zijn drie jaar geleden veertig jaar 
getrouwd en dat zouden we nu eindelijk 
vieren met een uitje,‘ klinkt het droog uit zijn 
mond. Dat tripje moet nog even wachten. De 
nieuw gekochte schoenen komen wel goed 

van pas. Brabant zou het vandaag worden 
voor Corry Louwrink. Op familiebezoek. Niets 
Brabant. Het blijft de Beemster. en ze was al 
zo blij dat haar twee zoons er ook waren.
Bij Karen Bakker op het hoekje Volgerweg Jis-
perweg is de verwarring niet minder groot.  Ze is 
voorbereid op een vergadering. Niet op zo’n hele 
delegatie. De volgende halte is middenbeemster:  
Coby Hagmolen of ten Have. er is al een huis vol 
familie. Want ze zouden een dagje uit. in de bus 
bedenkt Coby zich plots dat ze haar koffie onaan-
geroerd heeft laten staan. ‘Ach, dan drinken de 
anderen wel op!’ Haar man is eindelijk verlost van 
de zware last om het geheim te houden.
Bij Bokke Schaap vraagt de burgemeester 
bezorgd of ze de sleutel van de voordeur wel bij 
zich hebben. in alle consternatie zou je dat bijna 
vergeten. Bij museum Betje Wolff volgt een pit-
stop. Koffie met een versnapering in de pasto-
rietuin. Geserveerd door het bestuur. Vlak voor 
vertrek nodigt de burgemeester Johan de Jong 
uit om met het gezelschap mee te gaan naar het 
gemeentehuis. Dan valt het kwartje waarom hij 
zijn elfstedenkruisje vandaag niet op mocht doen.
De Raadszaal zit vol genodigden. er klinkt luid 
applaus als het gezelschap binnentreedt. Het 
is ook niet niks, ‘ruim driehonderd jaar vrijwilli-
gerswerk bij elkaar’, zoals Joyce van Beek in haar 
speech zal memoreren.  Ze heeft voor elke gast 
een persoonlijk verhaal alvorens de versiering op 
te spelden. Alsof er niet al genoeg verrassingen 
zijn geweest deze dag, heeft ze er aan het slot nog 
één in petto.  Niet alleen Johan maar ook Aafje de 
Jong wordt naar voren geroepen. Beiden gaan, 
net als de andere acht, vanaf vandaag Koninklijk 
onderscheiden door het leven. 

Geert

Engbert en Maartje 
Finnema 60 jaar getrouwd
Dinsdag 14 april was het 60 jaar geleden dat Engbert en Maartje Finnema elkaar het 
jawoord gaven. De kermis in Hoorn was het moment dat de eerste vonk oversloeg.

Zij zijn niet de eersten die elkaar hebben leren 
kennen op een West-Friese kermis. Na hun 
jawoord in Berkhout trokken zij bij engberts 
ouders in aan de  middenweg in de Beemster. 
Twee zoons (Jan en Bauk) en twee dochters 
(Gerie en Lida) kwamen voort uit dit jawoord 
en zij wonen - allen getrouwd en wel -  in de 
buurt (Hoorn, midden Beemster, Purmerend).
engbert heeft zijn werkzaam leven door-
gebracht bij Bruynzeel in Zaandam en had 
toen al veel hobby’s, die nu zijn hele dag 
vullen. WonenPlus, koersballen, het Agra-
risch museum en ook de weidevogels vragen 
om zijn bescherming. een heel bijzondere 
hobby  is het pompen van het door lucht aan-
gedreven orgel  van de doopgezinde kerk ‘de 
Vermaning’, waar hij tegenover woont.
maartje hield zich veelal om het huis bezig met 
het opvoeden van de vier kinderen, het kleinvee. 
Zij maakte zelf alle kleding  en hield van breien 
en kantklossen. Hun huisje aan de middenweg 
was door drie gezinnen bewoond en pas in 
1970  woonde de familie Finnema in het hele 
huis. Gebouwd op koeienhuiden en met de plee 
buiten, brengt dit toch wel weer veel mooie her-
inneringen teweeg op deze mooie zonnige dag 
die nog zonniger werd door het bezoek van loco-

burgemeester Han Hefting met bloemen en 
natuurlijk de welverdiende taart.
momenteel woont maartje in middelhof, 
waar engbert nog elke dag aan komt waaien, 
want met zijn 85 jaar heeft hij het nog heel 
druk en hij blijft erg actief. Vol trots draagt hij 
op deze dag zijn lintje, dat hij in 2010 mocht 
ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk. in 
een van de volgende Binnendijksen ga ik meer 
vertellen over het bijzondere werk dat hij  voor 
WonenPlus en veel ouderen doet. 
een dag met een zonnetje voor iedereen die 
engbert en maartje kent.

trees

Het begon ooit op een kermis 
en nu zijn ze 60 jaar bij elkaar.

Joyce van Beek
officieel burgemeester

Joyce van Beek is op donderdag 16 april geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente 
Beemster. Dat vond plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis. Com-
missaris van de Koning Johan Remkes hield een oogje in het zeil bij het zetten van de handteke-
ning, waarmee de benoeming en installatie een feit was.                                                                             (GH)

De versierde voorzittershamer. Door de nestor 
van de Raad en voorzitter van de vertrou-
wenscommissie Nico de Lange overgedragen 
aan de nieuwe burgemeester. 



Kerkdiensten

2 en 3 mei  

doopsgezinde gemeente
Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 
Zo. 10.00 uur  Herdenkingsdienst Kapel ZOB.
ma. 4 mei 
 19.00 uur  Dodenherdenking Kerk mB.
 20.30 uur  Requiem-Concert mmv. Projectkoor en leden
        VU-Orkest olv. Jan maarten Koeman Kerk mB.

rk.Parochie joannes de doper
Zo. 10.00 uur Dameskoor / Amos 4 

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend
Za.  12.00 uur  Jongerenviering / pastoor marcelo
Zo.  10.00 uur   eucharistieviering / pastor Jan Duin met  

medewerking van het Pauluskoor
Zo.  12.00 uur  Gezinsviering / pastor Louis Weel

9 en 10 mei

doopsgezinde gemeente
Zo. 09.45 uur  br. iJ. Aalders Koog a/d Zaan

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur  Dienst met Jantine de Jong Kapel ZOB.
Do. 14 mei  16.30 uur Kerk mB.

rk.Parochie joannes de doper 
Zo.  10.00 uur   Herenkoor/ Amos 1
Do. 14 mei  10.00 uur Gemengdkoor / L.Weel

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend
Za.  10.00 uur  Jongerenviering / pastoor marcelo
Zo.  10.00 uur   eucharistieviering/pastor Gerard Noom   

met medewerking van het Nicolaaskoor
Zo.  15.00 uur  eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap

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

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.

Beemster Gemeenschap wil 
juist nu eigen identiteit behouden
‘De Stichting Beemster Gemeenschap heeft ten doel 
het verenigingsleven in de Beemster te bevorderen 
en daarmee een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van de Beemster en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord.’

Juist in deze tijd dat Beemster samenwerkt met Purmerend is 
het belangrijk dat de eigen identiteit behouden blijft. Op de 
jaarvergadering van de stichting op donderdag 23 april bleek 
dat dit de goede kant opgaat. Ook bleek onder andere door het 
meedraaien in de besprekingen in het Beemster Beleidskader 
en het opzetten van een Beemster vrijwilligersdatabank en 
Beemster agenda dat de stichting met de tijd meegaat.
Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuur, sectie sport en 
sectie welzijn en zij organiseerden de volgende activiteiten in 
2014: Nationale Buitenspeeldag, klaverjassen derde dinsdag 
in februari, Kunst van zolder, verkeersregelaars, harddraverij, 4 
mei herdenking, herfstactiviteit en kerstactiviteit.
in de Beemster Feestweek: het zorgen dat de feestweek draait 
met het vastleggen van de kermisklanten, vergunningen aan-
vragen en het samenwerken met diverse groepen en de vis-
wedstrijd, ballonnenwedstrijd, Beemster cup, steenwerpen, 
ouderenmiddag, beachvolleybal, 3 tegen 3 voetbal, vee beoor-
delen, huis- en boerderijdierenmiddag, skelterrace, kinder-
middag, familieavond, vuurwerk en autocross .
Het werkt bij  de bestuursleden zo dat je na vier jaar herkies-
baar bent en na acht jaar mag aftreden. Afscheid van het 

hoofdbestuur namen Otto Visser, Dik ittman, marjanne Leen-
stra-Beumer (PR), Simon Bosga (penningmeester, Paulien 
de Lange-Knook  (secretaresse) en van de sectie sport Bram 
Francis. Dat ging gepaard met een uitbundige voordracht van 
Sjaak Buis, die niets onbesproken liet.

Nog even voor u om op te letten: 7 juni: Fiets ‘m erin, de Har-
monie en de koersballers zoeken nog leden, de redactie van 
Binnendijks vraagt of alle verenigingen hun kopij willen sturen 
zodat het aantal pagina’s van 8 naar 12 kan en Peter Heerschop 
vroeg een applaus voor alle bestuursleden.
De BG laat ook dit jaar van zich horen.

trees

Diverse bestuursleden namen afscheid. Zij gingen niet met 
lege handen naar huis. Vanaf links:  marjanne Leenstra, 

Bram Francis, Paulien de Lange, Dik ittman en Simon Bosga.



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

ENVELOPPEN

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

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


