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Golfen voor het hospice

Woensdag 20 mei was het weer zo ver: de jaarlijkse golfbenefietwedstrijd van 
de golfvereniging Beemster. 52 deelnemers dit keer, die goed geld betaalden 
om de hele dag onder de pannen te zijn. Een lunch, glaasje tussendoor, diverse 
golfspelen, een tombola en tot slot een diner. Dit alles onder begeleiding van een 
waterig zonnetje, maar wel de hele dag droog. Veel blije mensen die met elkaar 
een beste dag hadden voor een goed doel: ‘Hospice, Thuis van Leeghwater’.

De organisatie lag voornamelijk in handen 
van Joke mars en Ria Sas, maar zij werden 
trouw bijgestaan door egbert, Jeannette, els, 
Han, marianne, Liesbeth en Peter. De wissel-
beker in de vorm van een bronzen golfspeler, 
gemaakt door egbert Dijkstra, ging dit keer 
naar het echtpaar Kees en Tiny Koomen.
Niet alleen de deelnemers brachten geld op, 
maar ook de VeeRTiG sponsors hebben deze 
dag tot een speciale gemaakt. een speciale 
sponsor is Willem Vloon, de kunstschilder van 
de Nekkerweg, die niet alleen elk jaar een schil-
derij schenkt (voor de tombola) maar ook tien 

procent geeft van zijn tentoongesteld werk in 
de golfbaan. Namens de Stichting Vrienden 
van het Hospice nam elle Groot een cheque 
ter waarde van € 3.750,00 in ontvangst samen 
met Frits Janssen en Corrie Jaarsma.                                                         
Onder de sponsors bevonden zich heel veel 
Beemsterlingen. Wij hopen hier in de vol-
gende Binnendijks op terug te komen, nu is de 
ruimte te beperkt om ze allemaal te noemen
in elk geval deelnemers aan de benefietwed-
strijd en sponsors en vooral de organisatoren 
namens het hospice bedankt

Trees

Het hoogtepunt van de dag: de overhandiging van de cheque.

Foto’s gezocht van ‘kermiskinderen’
In de speciale editie die we rond de Beemster Feestweek uitbrengen besteden 
we extra aandacht aan de kermisexploitanten, van wie we er een aantal al vaak 
hebben mogen verwelkomen. De kinderen van deze exploitanten gingen in de 
Beemster naar school. Zijn er lezers die daar thuis foto’s van  hebben? Stuur ze 
dan naar ons toe: redactie@binnendijks.nu of geef ze af bij Drogisterij Jonker, 
zodat we ze kunnen scannen. Graag uiterlijk woensdag 1 juli.

redacTie

tIen zingt ‘Songs for all Seasons’
Vocaal Ensemble Tien zingt zondag 14 juni om 15.00 uur in de Keyserkerk 
in Middenbeemster 'Songs for all Seasons': een a-capellaprogramma met 
composities waarin de natuur, en de wijze waarop zij het leven en de liefde 
symboliseert, centraal staat. 

Het programma is gevarieerd qua thema-
tiek, sfeer en muzikale stijl en bevat compo-
sities van de 16de tot de 20ste eeuw uit italië, 
Frankrijk, Duitsland en engeland. Werken van 
onder meer monteverdi, Brahms, Schubert, 
Poulenc, Britten en elgar zijn te beluisteren.

Toegang € 12,50/10,00. 
Nadere info: 
www.vocaal-ensemble-tien.nl.
Reserveringen: 
info@vocaal-ensemble-tien.nl.

Bloeiend 
presentje

In de tuin van Fransje op 
Vredehof staat een 25 
jaar oude lindeboom. 
Opgekweekt van een 
stekkie van de jarige 

Stichting Onder de 
Linden. Staan er nog 

meer exemplaren die 
voortgekomen zijn uit het 
presentje van de 25-jarige 

Stichting? Reacties 
welkom bij de redactie. 

 (GH)

Buitenspeeldag in 
natuurspeeltuin
De Nationale Buitenspeeldag komt er 
weer aan. Dit is een dag waarop een 
leuk programma voor kinderen wordt 
georganiseerd om ze te stimuleren om 
lekker buiten te spelen. Dit jaar staat de 
buitenspeeldag gepland op  woensdag 
10 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

elk jaar haakt de Stichting Beemster Gemeen-
schap hier op in. Dit jaar biedt ze een programma 
in de natuurspeeltuin gelegen tussen de straten 
Aurora en Belthoeve in middenbeemster. Daar 
vinden verschillende activiteiten en spellen 
plaats., zoals sjoelen en balgooien.  
Alle kinderen zijn welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 



dorpsraad wil bewoners 
consulteren via enquête Op maandag 18 mei waren de heer en 

mevrouw Köhne uit Middenbeemster 
maar liefst 60 jaar getrouwd. 
Burgemeester Van Beek bezocht het 
bruidspaar en bracht haar felicitaties 
persoonlijk over.

Onder het genot van een kopje koffie en heer-
lijke taart deed het zeer vitale echtpaar hun 
verhaal. Ze zijn beiden geboren en getogen 
in de Beemster en leerden elkaar kennen via 
de gymnastiekvereniging Hercules. De vonk 
sloeg over en na verliefd en verloofd te zijn 
geweest, werd er getrouwd.
Het huwelijk bracht hun vier kinderen, van 
wie de jongste dochter haar geluk in Ame-
rika besloot te gaan beproeven. Dit was uiter-
aard even wennen voor vader en moeder, 
maar inmiddels hebben ze al menige over-
steek naar het beloofde land gemaakt om hun 
dochter aldaar te bezoeken.
Gelukkig zijn de andere kinderen lekker in de 
buurt blijven wonen en is de familie behoorlijk 
uitgebreid met maar liefst twaalf kleinkinderen 
en één achterkleinkind van nu negen maanden 
oud. Naast het bestieren van het gezin en het 
eigen akkerbouw- en veeteeltbedrijf is het 
echtpaar altijd zeer actief in het verenigings-
wezen geweest. De heer Köhne heeft diverse 
bestuurlijke functies bekleed en mevrouw 
is al ruim 30 jaar actief  lid van de muziekver-

eniging. momenteel doen ze het echter iets 
rustiger aan en hebben  ze voor het eerst een 
helpende hand voor de buitenboel ingescha-
keld. Des te meer energie is er straks om het 
diamanten huwelijk groots te gaan vieren.
in juni staat er een gezellig feest met familie, 
vrienden en bekenden in het Heerenhuis te 
middenbeemster gepland.  De plek waar zij 
60 jaar geleden in de echt werden verbonden 
en wat daarmee de start was voor een mooi, 
lang en gezamenlijk leven. 

              Joke
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In samenwerking met de gemeente
Beemster & Purmerend

7 Juni 2015
12:00 uur

Fiets ‘m erin

    Locatie
Beemsterbrug Zuiddijk

Opgeven kan op onderstaand
e-mailadres

beemsterbrugwaterspektakel@gmail.com

Een vijfentwintig bewoners waren 
afgekomen op de oproep van de 
Dorpsraad Zuidoostbeemster om zich 
te buigen over de te houden enquête 
in het kader van de te schrijven 
Dorpsvisie.  Een lastige materie. Want 
hoe stel je een goede enquête samen 
zonder op voorhand beïnvloedend te 
zijn? Wat wil je exact weten en hoe kun 
je resultaten bijvoorbeeld koppelen 
aan de leeftijd van de respondenten of 
de plek waar ze wonen?

Gelukkig was dorpsbewoner Bert mentink bereid 
om zijn jarenlange expertise met de aanwezigen te 
delen. in groepjes werd het concept op onderdelen  
besproken. Aan de hand van deze feedback gaat 

Bert met de diverse contactpersonen van de werk-
groepen aan de slag om een definitieve versie te 
maken.  De Dorpsraad wordt hierin gesteund door 
de Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland.
Het streven is dat kort na de zomervakantie 
alle bewoners een schrijven krijgen waarin ver-
wezen wordt naar de website waar de enquête 
te vinden is. Uiteraard blijft desgewenst de 
mogelijkheid om een papieren versie in te 
vullen. Voor basisschoolleerlingen is een aan-
trekkelijke andere manier bedacht om ook deze 
jonge bewoners bij het proces te betrekken. Uit-
eindelijk zal hieruit een analyse en rapportage 
volgen waarmee de Dorpsraad munitie heeft   
voor de Dorpsvisie. Wordt vervolgd, zullen we 
maar zeggen. 

GeerT  

Tijdens de bijeenkomst stond de te 
houden enquête centraal.

Lang gelukkig samen

Burgemeester Van Beek kwam de 
felicitaties persoonlijk overhandigen.
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Steun voor nepal

Rob Kölber uit Westbeemster steunt diverse projecten in Nepal. U hebt hierover kunnen lezen in de 
vorige Binnendijks. er zijn weer aardbevingen geweest in Nepal. in een ander gebied, maar wederom 
met veel schade en slachtoffers. Op de vorige oproep om, als u iets wilt geven, dit aan een concreet 
project te doen zoals van Rob Kölber hebt u al gereageerd. Nu nogmaals een oproep: voor nieuw-
bouw Healthpost Keraunja, herstel DRC-gebouw, aardbevingsbestendig maken, watervoorziening 
Keraunja, noodhulp Keraunja of voor een medisch kamp. Donaties: NL81ABNA0861147545 (door 
belastingdienst erkend voor aftrek giften). Zie www.sponsortrek.nl met al het laatste nieuws.
Wij hopen zo een stukje Nepal te helpen vanuit de Beemster.             Trees

Binnendijkse
monica heeft als kapster een 
vertrouwd gezicht in de Beemster. 

Als jonge meid wilde monica al kapster 
worden. Die ambitie werd gevoed zodra 
ze zelf in een kappersstoel plaatsnam. Dan 
begon het danig bij haar te kriebelen. 
Bij een wens is het niet gebleven. Ze heeft de 
kappersschool gevolgd en is in Purmerend bij 
Kapsalon Splinter gaan werken. Toen deze 
zaak naar haar woonplaats middenbeem-
ster verhuisde, is ze daar nog een paar jaar in 
dienst gebleven. Dat bracht een groot voordeel 
met zich mee. Niet alleen scheelde het reis-
tijd, ze kwam op het nieuwe adres vooral veel 
plaatsgenoten tegen. Die leerden haar kennen, 
werden graag door haar geholpen en hebben 
haar gevolgd toen ze in 2007 haar eigen kap-
salon opende. ‘ik was even gestopt vanwege 
de kinderen,’ vertelt ze. ‘maar toen die groot 
waren, ben ik voor mezelf begonnen. ik heb 
er bewust voor gekozen aan huis te werken. 
mijn klanten vinden dat prettig. Ze hoeven 

nooit te wachten, want ik werk op afspraak, 
en ze krijgen alle aandacht. Kwaliteit bieden is 
natuurlijk het belangrijkste. Daarnaast moet je 
ook sociaal zijn. er wordt me van alles toever-
trouwd – leuke en minder leuke dingen – en dat 
kan ook, want niemand luistert mee. Ook dat 
stellen mijn klanten op prijs. en uiteraard houd 
ik alles wat ik hoor voor me.’
Bij monica Bor kun je vijf dagen en één 
avond in de week terecht. Zowel mannen en 
vrouwen als kinderen. Ze is thuis in alle tech-
nieken en volgt de trends op de voet. Ook 
verkoopt ze beauty pillows, satijnen kussen-
slopen die ervoor zorgen dat je haar tijdens 
het slapen beter blijft zitten.

Monica’s Haarwinkel
Raadhuisstraat 23, middenbeemster
tel. 06-40172667.

Marcel

bedrijven
Monica biedt 
kwaliteit en gezelligheid
Geen wachttijden, het haar in elke gewenste coupe en alle aandacht. Dat zijn de 
wapenfeiten van Monica’s Haarwinkel. Monica Bor knipt en kapt in huiselijke 
sfeer en heeft een trouwe schare klanten om zich heen verzameld die daar erg 
van is gecharmeerd. ‘Ik bied gezelligheid, maar vooral kwaliteit. Als ik het niet 
goed doe, komen de klanten niet terug.’

Brandoefening bij  Janusz Korczak
Janusz Korczak, pseudoniem van Henryk Goldszmit, was een Poolse kinderarts, 
pedagoog en kinderboekenschrijver ook bekend als de Oude Dokter. Hij was van 
Joodse afkomst. ‘De boerderij van Knip’ is naar hem vernoemd en daar wonen mensen 
met een beperking. Je denkt wel eens: wat gebeurt daar als er brand uitbreekt?

Wel, daar zijn meer mensen mee bezig en zo 
kwam het woensdag 20 mei tot een oefening. 
eddy van de Poel,werkzaam bij Veiligheidsregio 
Zaanstreek / Waterland,was al een aantal keren 
op het huis geweest en maakte kennis met lei-
ding en bewoners. Zo vertelde hij dat ze moesten 
kruipen bij de rook (laag is er nog de meeste zuur-
stof), anders was het foute boel. Woensdag ging 
rond half 8 ‘s avonds het alarm af in de centrale 
hal en de oefening begon. Je denkt natuurlijk 
dat het eeuwen duurt voor de brandweer komt 
(de centrale was natuurlijk op de hoogte van de 
oefening) en sommige bewoners waren ook 
danig van streek.  een heel leerzame oefening 

en terwijl de bewoners tot rust kwamen door 
met de brandweerauto (met sirene) een rondje 
te rijden en met de slang te spuiten, was er met 
de medewerkers een heel leerzame evaluatie. 
Zo mogen de brandwerende deuren niet vast 
open staan en moet je altijd de telefoon bij je 
hebben zodat je de bereikbaarheidsdienst kan 
bellen, want je hebt best veel hulp nodig.
Ook op Breidablick en Artemis (de zorgboer-
derij in Warder) komt eddy langs, niet direct 
met een oefening maar wel met veel vragen en 
tips. Het is goed om op alles (in elk geval het 
haalbare) voorbereid te zijn.

Trees

een heel leerzame oefening.

Besteding marathon
Wij hadden u nog de besteding van de 
opbrengst van de Werelderfgoedmarathon 
beloofd: zijn dat Dit jaar is er een nieuwe 
kruiden-droogkast geschonken aan Breida-
blick, de woon- en werkgemeenschap voor 
mensen met een verstandelijke beperking in 
middenbeemster. 

met een deel van de opbrengst hebben wij 
een tuinset geschonken. Hospice Leegh-
water is een warm thuis voor iedereen die 
zorg nodig heeft in de laatste levensfase.                                                                                                                                      

Veron Lust, ambassadeur van Stichting Samen 
Succes, haalde aan het einde van de middag 
100 paar schoenen mee naar Kenia. Geta-
lenteerde hardlopers maken er daar dank-
baar gebruik van! Veron en zijn Keniaanse 
vrienden danken iedereen.  

Wij danken ALLe vrijwilligers, cateraars, eHBO-ers, motorrijders, parkeerbegeleiders, verkeers-
regelaars, horecaploeg, fotografen en filmbegeleiders voor hun fantastische en onmisbare 
inzet: Chapeau!               Trees

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

Naast alle VAKANTIEMINI’S zoals shampoo, douchegel,
  deo en scheerschuim nu ook mini Wapiti 

Darmfunctie voor een goede vakantie-stoelgang.



BEKENDMAKING GEWIJZIGD
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

‘DE KEYSER RIJPERWEG 112’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘De Keyser Rijperweg 112’ op 19 mei 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. 
In dit bestemmingsplan wordt op de achterzijde van het perceel Rijperweg 112 
de bouw van twee woningen planologisch mogelijk gemaakt.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 1 juni tot en met 13 juli 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 terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben 
ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij 
het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door 
belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

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. 

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE
BEEMSTER 2015

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 18 mei 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, 
voor een ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein 
van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter 
inzage is gelegd:

  Het besluit van burgemeester en wethouders van 17 april 2015, inhoudende 
vaststelling van het Reglement van Orde college Beemster 2015.

Het besluit is in werking getreden op 16 mei 2015. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeente-
blad (42092) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl. 

MANDAAT AANSTELLEN
VERKEERSREGELAARS

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 13 mei 
2015, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, 
voor een ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein 
van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter 
inzage is gelegd:

  Het besluit van de burgemeester van 24 april 2015, inhoudende vaststelling 
van het Mandaat aanstellen verkeersregelaars aan de burgemeester van 
Purmerend.

Het besluit is in werking getreden op 9 mei 2015. Een ieder kan op verzoek tegen 
betaling van leges een afschrift krijgen van genoemd besluit. Het Gemeente-
blad (39924) is ook te raadplegen op: www.overheid.nl 

HUISNUMMERBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben op 19 mei 2015 besloten het volgende 
huisnummer vast te stellen:

  Jisperweg 16 in Noordbeemster  (tijdelijke noodwoning) - besluitnummer 
1201972

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.

ALGEMEEN
DUURZAAM BOUWLOKET VOOR 

VRAGEN OVER ENERGIEBESPARING OF 
DUURZAAM VERBOUWEN

Vanaf 1 juni 2015 kunnen inwoners van Beemster voor vragen op het gebied 
van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, terecht bij 
het Duurzaam Bouwloket. Gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland zijn 
hiervoor een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket (www.
duurzaambouwloket.nl). De adviseurs van het loket staan borg voor professioneel, 
onafhankelijk en gratis advies.
Energiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. 
Maar welke maatregelen kunnen worden getroffen en hoe je dat doet, is voor 
veel mensen onbekend. Gemeente Beemster vindt het belangrijk dat u als inwoner 
zich bewust bent van de besparingsmogelijkheden die er zijn binnen uw woning. 
Wie wil in deze dure tijden nou niet zijn energielasten terugbrengen en invulling 
geven aan het begrip duurzaamheid?

Wat kunnen inwoners verwachten?
Via de website, per mail of telefonisch kunt u bij het Duurzaam Bouwloket te-
recht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden 
voor de woning. Naast het thema energie zijn de onderwerpen gezondheid en 
wooncomfort belangrijke aandachtspunten. Ga naar www.duurzaambouwloket.
nl en ontdek de mogelijkheden. Voor vragen kunt u een terugbelverzoek achter-
laten op de website of mailen naar: info@duurzaambouwloket.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen check dan regelmatig 
de website of volg het Duurzaam Bouwloket op Facebook en Twitter:

  www.facebook.com/DuurzaamBouwloket
  www.twitter.com/Dubo_Loket

BEWONERSAVOND ZUIDOOSTBEEMSTER 
PLANONTWIKKELING 

DE NIEUWE TUINDERIJ-WEST
De gemeente organiseert op maandag 8 juni 2015 voor inwoners van Zuidoost-
beemster een bewonersavond over verdere planontwikkeling in De Nieuwe 
Tuinderij-West. De gemeente heeft het voornemen om tegemoet te komen aan 
eerder geuite behoefte aan voorzieningen in het dorp. Hierbij wordt gekeken naar 
de inpassing van een supermarkt met diverse voorzieningen.De gemeente vindt 
het belangrijk om aan het begin van het proces de mening van inwoners van 
Zuidoostbeemster te peilen en mee te nemen in de ontwikkeling. Tijdens de 
bewonersavond wordt plenair een toelichting gegeven op de eerste ideeën. Na 
dit plenaire gedeelte is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan aan 
de hand van diverse thema’s. Bij elk thema is iemand aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Verder zou de gemeente graag meningen en suggesties willen 
ontvangen. Hiervoor zijn formulieren aanwezig waarop dat kan worden aangegeven. 
Alle input wordt gebruikt bij verdere uitwerking van de planvorming. 
De bewonersavond wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum De Boomgaard, 
Middenpad 1 in Zuidoostbeemster. Rekening houdend met de avondvierdaagse 
is de inloop vanaf 20.15 uur en aanvang om 20.30 uur. In verband met de organi-
satie verzoeken wij u aan te melden. Dit kan via de mail wonen@beemster.net 
of via (0299) 68 21 92.

NL-ALERT CONTROLEBERICHT
OP MAANDAG 1 JUNI

Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht 
uitgezonden. Met dit controlebericht kan iedereen nagaan of hun mobiel juist is 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Steeds meer 
mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op 
sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Waarom NL-Alert?
NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de 
overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie, zoals een grote 
brand, een dreigende overstroming of noodweer, met een tekstbericht informeren. 
De meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich. Daardoor worden met NL-
Alert meer mensen bereikt tijdens een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?
De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe 
omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het net-
werk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden uitge-
zonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Naam en telefoon-
nummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoe weet ik of mijn mobiel NL-Alert kan ontvangen?
Alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland ondersteunen NL-Alert via 
hun 2G- en 3G-netwerk. Op dit moment kun je NL-Alert nog niet ontvangen als 
je verbonden bent met het 4G-netwerk. In de loop van 2015 is NL-Alert ook op 
4G te ontvangen.

Hoe weet ik of ik mijn mobiel juist heb ingesteld voor NL-Alert?
Op 1 juni zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controle-
bericht ontvangt, heb jij je mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Steeds meer 
mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op 
sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.
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INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
7 mei 2015 Zuiderweg 33a Oprichten wagenberging
7 mei 2015 Zuiderweg 33a  Oprichten tussenstuk   

tussen loopstal en veldschuur
11 mei 2015 Zuiderpad 40  Verhogen nok en plaatsen  

dakkapel op voordakvlak  
woning

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

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
19 mei 2015 Wormerweg to nr. 21  Vervangen brug door dam  

met duiker
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten 
voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
zes weken.

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

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

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
12 mei 2015 Nachtegaalstraat 9  Uitbreiden woning aan   

voorzijde garage
18 mei 2015 Noorddijk 10 Wijzigen aanbouw woning
19 mei 2015 Jisperweg 16  Plaatsen tijdelijke   

noodwoning
19 mei 2015 Zuiderweg 70/70a  Tijdelijke aanbouw woning  

en tijdelijke kas
19 mei 2015 Zuiderweg 70/70a  Vervangen/vergroten  

bijgebouw bij bedrijfswoning 
en oprichten afdak tbv   
agrarisch bedrijf 

19 mei 2015 Rombout  Oprichten berging/garage
  Hogerbeetsstraat 2 

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 derge-
lijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
7 mei 2015 Jisperweg 40 MV15-015 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
15 mei 2015 Insulindeweg 14 MV15-016 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.



BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE

EN RAAD 9 JUNI 2015 
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Beemster. Op de dag houdt de raad zijn algemene beschouwingen voor het be-
grotingsjaar 2016. Daarmee spreken de politieke fracties van de gemeenteraad 
onderling en met het college van burgemeester en wethouders over het beleid 
voor het komende jaar en de meerjarenontwikkelingen. 
Het college heeft hiervoor de kadernota 2016-2019 voor bespreking aan de 
raad aangeboden. De raad spreekt in deze vergadering ook over de jaarstukken 
van 2014. Deze raadsvergadering begint om 16.30 uur.

Voorafgaand hieraan is er vanaf 15.30 uur een vergadering van de raadscom-
missie waarvoor onder andere de volgende onderwerpen zijn geagendeerd:

  Presentatie van de NAM over het gaswinningsgebied aan de Havermeerweg 
in Noordbeemster.

  Voorstel tot het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de 
bouw van een nieuwe woning op het perceel Zuiderweg 55 in Zuidoost-
beemster.

  Bespreken van de brieven d.d. 29 april 2015 van de WMO raad Beemster 
waarmee ontslag is ingediend en de gezamenlijke reactie d.d. 6 mei 2015 
van de WMO raad en het college naar aanleiding hiervan.

  Verantwoording van de accountant op de beoordeling van de jaarstukken 2014. 

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 de website www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroeg-
tijdig contact op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.
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     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

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 !

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

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

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

Wandeling in en rond de Beemster

Beemster’s Welvaart biedt op zondag 7 juni voor de 16e keer een wandeling in 
en rond het Werelderfgoed de Beemster. De routes zijn weer weloverwogen 
uitgezet en staan garant voor wandelplezier en een prachtig panorama.

De afstanden zijn ook dit jaar 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km. De wandeling van 5 km blijft in en rond 
het zuidoostkwadrant van de polder. Voor de afstanden langer dan de 5 km zijn weer rust- of 
stempelpunten bij een horecagelegenheid aanwezig. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
evenals vorig jaar dient Buurthuis Zuidoost (middenpad 2 te Zuidoostbeemster) als startlokaal. 
De starttijden zijn: 40 km:  7.30 – 9.00 uur; 15 km: 8.30 – 12.00 uur; 30 km:  7.30 – 9.30 uur; 10 
km: 9.30 – 13.00 uur; 20 km:  8.30 – 11.00 uur; 5 km: 9.30 – 13.00 uur. Het startlokaal is open 
van 7.00 tot 17.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 voor leden met een medaille als herin-
nering en € 2.00 en zonder herinnering. Voor niet-leden respectievelijk € 4,50 en € 3,00. Ver-
dere inlichtingen zijn te verkrijgen bij N. Vet, tel. 06 572 62 081, e-mail noppesv@hotmail.com 
of via www.beemsterswelvaart.nl.
De wandelboekjes kunnen worden ingeleverd bij het startlokaal, alleen de 5 km is voor rol-
stoelgebruikers geschikt, alle wandelingen zijn geschikt zijn voor Nordic Walkers en overvaren 
met het pontje bij de 30 en 40 km kost € 0,70.



Muzikaal spektakel en theater op reuring Festival
Het Reuring Festival vindt in 2015 plaats van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni. Tijdens Reuring genieten 
tienduizenden bezoekers vier dagen lang in en nabij het gezellige festivalhart in het sfeervolle Purmerendse 
Leeghwaterpark van spektakel, (locatie)theater, dans, livemuziek en straattheater uit alle windstreken. 

Openingstijden Betje Wolff
in de laatste Binnendijks staan onder het artikel ‘Tentoon-
stelling Beemster Bezet en Bevrijd’ de openingstijden van 
museum Betje Wolff onjuist vermeld. De correcte tijden zijn: 
dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Jeugdviscursus

HSV De Ringdijk biedt op woensdag 3 juni een 
jeugdviscursus. De deelnemers kunnen leren hoe ze 
om moeten gaan met de vissen, hoe ze een haakje 
moeten aanzetten, hoe ze een vis moeten onthaken, 
hoe ze hun tuigje moeten 'afstellen', hoe ze zich 
horen te gedragen aan de waterkant en waar ze het 
beste kunnen vissen in de Beemster.

De cursus wordt gehouden in het ijsclubgebouw in midden-
beemster en start om 14.30 uur. De deelname is gratis en er 
is voldoende hulp aanwezig om de kinderen de fijne kneepjes 
van het vissen te leren. Om de geleerde kennis in de praktijk 
te brengen organiseert HSV De Ringdijk weer een jeugdcom-
petitie. Hier mogen alle kinderen aan meedoen die jonger zijn 
dan 14 jaar. De wedstrijden worden bij voorkeur gevist in mid-
denbeemster en er wordt verzameld bij de brandweerkazerne. 
De eerste jeugdwedstrijd wordt gevist op 13 juni (verzamelen 
om 13.00 uur). De kinderen vissen drie keer een stek van 25 
minuten en het aantal gevangen vissen wordt geteld.
Benodigd zijn een telescoophengel van  drie à vier meter (een 
hengel zonder molen of ogen) en een emmer, de rest verzorgt 
de club (haken, lijn, dobbertjes, lood, kikkertjes en toprub-
bertje). De tweede wedstrijd wordt gevist op zaterdag 20 juni 
en de laatste wedstrijd op 27 juni. Na de laatste wedstrijden 
vindt er een prijsuitreiking plaats waarbij de nieuwe jeugd-
kampioen bekend wordt. iedereen die bij deze wedstrijd aan-
wezig is kan rekenen op een prijs en natuurlijk zijn er bekers te 
winnen. Aanmelden is mogelijk met mailtje naar 
hsvderingdijk@gmail.com.

Klaverjassen Middelwijck
De klaverjascompetitie in Middelwijck is afge-
sloten. Mevrouw Kok heeft het seizoen 2014-2015 
gewonnen met 123376 punten. Tweede werd de heer 
J. v/d Oord (121228) en derde mevrouw Koopman 
(120885). Tot 11 september is er een vakantiestop.
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SpOrt
Binnendijks

Na het damesteam van WBSV is ook het meisjesteam 
(de MC1) kampioen geworden. Dat ging ten koste 
van Victoria O MC1, dat in Westbeemster op 
maandag 11 mei  met 4-1 werd verslagen. De basis 
van het team is zes jaar geleden bij WBSV gelegd met 
een groepje vriendinnen bij de F’jes. 

Dit team is de laatste drie jaar aangevuld tot een volwaardig team 
van 13 meiden. Na twee jaar als tweede te eindigen en afgelopen 
najaarscompetitie op doelgemiddelde verslagen te zijn, zijn de C1 
meiden, met acht gewonnen wedstrijden, twee gelijk en nul ver-
loren, dit voetbalseizoen de verdiende kampioen.

Ook WBSv-meisjesteam kampioen

Staand van Links naar rechts: Linda Nat, Wieke Keesman, Noah Bol, Julie Klijn Velderman, Lonneke Hoek, Lisa Dubbeldam, 
Sophie Beers, Sophie van Rijsingen, Noor van de Berg, michaël Bol ( Coach/ trainer), Loet Bol ( grensrechter) en marco Ypma ( trainer). 
Op de voorgrond: Sanne Kruis, Kiki Ypma, Carine Golverdingen en mikki Bol.

Op de foto de spelers: Alex, Olivier, Rick, eric, Jan, Wim, Stef, Luca en milo. en natuurlijk ook de trainers/leider 
die met hun enthousiasme en positieve instelling het team tot deze prestaties brachten:  Aad Belmon, 
Gerard Jansen en Xander Greuter.  De ouders, grootouders en andere supporters hebben genoten.

Het plezier en enthousiasme 
springen van de foto. Al het hele 
seizoen wordt er met net zoveel 
plezier getraind en gevoetbald 
door de spelers van ZOB E6. 
Dat heeft geleid tot een unieke 
prestatie: twee keer kampioen in 
één seizoen.

in december vierden de mannen het 
kampioenschap in de najaarscompe-
titie. Na de winterstop herhaalden ze 
dit kunststukje een klasse hoger. in 
totaal speelde het team 22 wedstrijden 
waarvan 20 werden gewonnen, één 
gelijk en slechts één keer verloren. met 
een indrukwekkend doelsaldo van 111 
voor en 38 tegen.

ZOB e6 twee keer kampioen

Inloopconcert Harmonie
Zangvereniging Harmonie zingt zaterdag 30 mei tijdens 
het inloopconcert in de Nicolaaskerk in Purmerend.  
Het koor brengt de 'Kleine Orgelmis' van J. Haydn ten gehore, 
gevolgd door ‘Psalm 100’ van F. mendelssohn Bartholdy en ‘Jubi-
late Amen’ van max Bruch. met Femke Leek als sopraan en Janneke 
Koetsier achter de piano. Tussendoor valt te genieten van orgelspel 
van dirigent en organist Gerard Leegwater op het beroemde Garrels 
orgel. Het concert vindt plaats in het kader van de serie voorjaars-
concerten 'inloopconcerten op zaterdagmiddag' en zijn opgezet 
om de drie gerestaureerde Historische orgels in de Nicolaaskerk 
meer bekendheid te geven. Tijd: 14.00 tot15.00 uur. Nicolaaskerk, 
Kaasmarkt Purmerend. Toegang gratis.

Verreweg de meeste optredens zijn gratis. met de komst 
van Douwe Bob naar Reuring Cityslam is de line-up voor 
het hoofdpodium compleet. Naast Typhoon en Douwe Bob, 
zullen Kenny B, Rondé, Cookachoo en de rapformatie SBmG 
hun opwachting maken.
Het Reuring Festival biedt 26 en 27 juni een avontuurlijk thea-
terprogramma met drie totaal verschillende voorstellingen op 
locatie. Servaes Nelissen nodigt ons uit op zijn eigen woon-
boot voor een unieke festivalversie van ‘mijn vader was pop-
penspeler’. een hartverwarmende ode aan een uitstervend 
métier. Tijdens de theatrale tocht Reuring op Kop West loodst 
een gids de deelnemers door een nieuw en een oud stukje 
binnenstad rondom de melkwegbrug. Onderweg bezoeken 
zij ‘De Rode Schoentjes’ van matzer Theaterproducties en 
worden getrakteerd op lekkere ‘hapjes’ uit Appeltje eitje het 
muzikale cabaretprogramma van maarten ebbers. Tussen-

door wordt het publiek verrast met een aantal kleine acts.
De tocht komt tot stand met medewerking van Projectgroep 
Kop West, Vereniging Historisch Purmerend, de NKT Thea-
terschool en Heel europa in de Weidevenne. en tot slot het 
visuele spektakel Schraapzucht. in een grote loods ontwaren 
bezoekers een ingenieuze constructie van houten palen, 
stalen balken, honderden touwen en een reusachtig ijzeren 
vliegwiel. Wie wint het duel dat langzaam wordt opge-
dreven? een man, of de machine die zo uit de middeleeuwen 
zou kunnen komen.
Schraapzucht oogstte veel lof op het Oerol Festival en daarna 
door heel europa. Zowel Reuring op Kop West als Servaes 
Nelissen zijn goed te combineren met Tuig. Bestel kaarten 
in de voorverkoop op de website van theater de Purmaryn: 
depurmaryn.nl. Of koop ze direct aan de Purmarynkassa. 
Bezoek reuring.com voor meer informatie.



Kerkdiensten

30 en 31 mei

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 10.00 uur   Oec. dienst mmv. Gelegenheidskoor   

olv. m. vd.Hulst - Kerk mB.

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur Oec. dienst - Kerk mB.

katholieke parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering inclusief 1e communieviering/

voorganger Pastoor marcelo/jeugdkoor Ars musica

6 en 7 juni

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 9.30 uur   Twee Diensten mmv. Ars musica olv.   

marcel Settels KerkmB.

      11.00 uur  met 12 ½ jaar DOW.marie Schroevers Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur  Femke Leek en miranda de Lange / m.Rocha

                        1e Communie

katholieke parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  Jongerenviering/voorganger Pastoor marcelo

Zo.  10.00 uur   eucharistieviering/voorganger Pastor Louis 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

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.

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:

  Zaterdag 13 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-par-
tout à € 2,50 verkrijgbaar bij de deelnemende tuinen.

  175-JARiG BeSTAAN CAFÉ DUiJN BOWLiNG SPieRDiJK: 
Vrijdag 5 juni: Workshop Zomerse Tuintafeldecoratie, zondag 
21 juni: Bowlen, Bier, Bitterballen en BBQ tijdens Vaderdag, 
zaterdag 18 juli: 4e Kids Bowling Toernooi met Bingo. 
Opgeven of meer informatie: denise@bowlingspierdijk.nl

  Chauffeur(s) gezocht! Bij WonenPlus is een aanvraag binnen 
gekomen van een mevrouw van wie de zoon tijdelijk in 
Amsterdam in een revalidatiekliniek ligt. Graag zou zij bij hem 
op bezoek gaan om hem tot steun te zijn, maar zij kan dit niet 
zelfstandig. Wie kan mevrouw hierbij helpen? Neem contact 
op met WonenPlus op telefoonnummer 0299 820139. er wordt 
een kilometervergoeding gegeven voor het aantal kilometers.

  De 31e editie van het Sport 2000 Beemster Polder Toernooi 
(tennistoernooi) wordt gespeeld van maandag 15 tot en met 
zondag 21 juni met eventueel een voorweekend op 13 en 14 
juni. De finales van het toernooi vinden plaats op zondag 21 
juni. Na de laatste finale vindt de prijsuitreiking plaats.

  De oudste deelnemer van de Werelderfgoed marathon is 
geen 74 jaar jong, maar dit was Henk Albertsma en die is 81 
jaar. Henk, petje af!

  Kinderkoor De Kickers heeft plaats voor nieuw zangtalent. 
Op vrijdag 5 juni kunnen kinderen tussen 8 en 15 jaar die 
graag zingen auditie doen voor dit koor. Zij kunnen zich 
opgeven bij n.hupkes@muziekschoolwaterland.nl. 

  Voor een meneer met geheugenproblemen zoeken wij een 
vrijwilliger die het leuk vindt om samen te gaan vissen. We 
zoeken een geduldig persoon die het zelf ook leuk vindt om 
te vissen en om deze meneer een leuke middag te bezorgen.

  Op Hemelvaartsdag hebben wij in de theetuin een 
blauw kralenkettinkje gevonden. José mentink, tel. 
06-41880050/0299-432156.

  Regelmatig krijgen wij nieuwe aanmeldingen van mantel-
zorgers die op zoek zijn naar een vrijwilliger. Wij willen deze 
mensen graag helpen. Heb je nog een paar uurtjes tijd over 
of ken je iemand die graag als maatje iets voor een ander wil 
betekenen? Laat het ons weten. Voor aanmelden of aanvul-
lende informatie: m.uitterhoeve@rswp.eu of 06-14448189.

  meditatieve Stiltewandeling Noordeindermeer dinsdag 2 
juni 2015 vanaf Zerkenvloer in Graft om 19.30 uur. infor-
matie over eventuele afgelasting in verband met slecht 
weer vindt u op de website: www.roeach-graftderijp.nl.

  Jaap Klaver (Raadhuizen) en Daniella ernsting (bekend van 
de Beemsterwandelingen) nodigen u uit voor een mooie 
wandeling. Start is bij de prachtige raadhuizen aldaar. 
maandag 1 , 15 en 29 juni om 19.00 uur.

  Raadhuis Graft (Raadhuisstraat 21) en maandag 8  en 22 
juni om 19.00 uur

  Raadhuis De Rijp  (Kleine Dam 1). Afstand: ongeveer 7 km. 
VOORAF AANmeLDeN !! via email: d.ernsting@telfort.nl, 
tel: 0299-477047.

  Architect Bastiaan Jongerius won de Arie Keppler prijs met 
nieuwe kaasmakerij  en daarmee werd het gebouw van de 
Cono derde omdat het genomineerd was als meest publieke 
gebouw in 2015.

  Zonnebloem Bingomiddag. De Zonnebloem organiseert op 
27 juni  een  gezellige bingomiddag.  

  De Nationale Zonnebloemloterij 2015  is van start gegaan. 
Vanaf begin mei tot begin september gaan onze lotenverko-
pers weer langs de deuren in de Beemster. De loten kosten 
€ 2,00. De hoofdprijs is €  15.000,00.

  De Beemster fanfare wint de eerste prijs op het Ot en Sien 
festival in Twisk voor hun optreden met Peu de Feu.

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



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

CADEAU
BONNEN

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


