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Zet ‘m op, Tom!
Ik durf het bijna niet toe te geven, maar vorig jaar heb ik voor het 
eerst een programma-onderdeel van de kermisweek bijgewoond.  
En dat terwijl ik al zeven jaar in de Beemster woon. Maar het was 
dan ook wel meteen een klapper. Het was de autocross, het traditio-
nele slotakkoord, en op dringend verzoek van mijn kinderen ben ik 
daar heen geweest. Ik dacht: nou, vooruit, we gaan erheen en na 
een uurtje houden we het voor gezien en fietsen we weer lekker 
naar huis. Het pakte anders uit. We zijn de hele dag gebleven en gin-
gen zelfs als laatste bezoekers weg. Wat een spektakel.

We zaten prinsheerlijk hoog op de tribune met de zon op onze bol, 
een aangenaam windje dat voor verkoeling zorgde en genoeg 
drankjes en snacks op korte loopafstand. Maar we waren vooral 
enthousiast door de spectaculaire races. En natuurlijk veerden ook 
wij op als één van de deelnemers in de sloot belandde. 
Mijn dochter wist dat de vriend van de zus van een schoolvriendin-
netje zou meedoen en dus  leek het ons leuk hem te volgen, ook al 
kenden we hem niet, en te hopen dat hij ver zou komen. Dat geeft 
zo’n wedstrijd toch een extra tintje.

De racer in kwestie bleek Tom van den Heuvel te heten. En hij zou 
ver komen. Héél ver. Ronde na ronde won hij in zijn klasse en we 
werden steeds enthousiaster. Hij werd onze held. Aan het eind van 
de dag maakten we ons op voor de finale. En natuurlijk verscheen 
Tom ook aan de start. Zou hij deze toch al zo geslaagde dag com-
pleet maken door als winnaar te worden gekroond? Nee, dat deed 
hij niet. De race was nog maar net begonnen of hij vloog uit de 
bocht. Einde race voor onze favoriet. Maar juist daardoor had hij 
nog meer aan sympathie gewonnen.
Dit jaar een herkansing? Volgens mij is hij weer van de partij en 
reken maar dat we vroegtijdig klaar zitten op de tribune. Maar dit 
jaar ga ik ook andere programma-onderdelen bezoeken. Want vol-
gens mij zijn dit echt supergezellige dagen. 
In deze traditionele feesteditie kunt u rustig bekijken wat er op het 
programma staan en wanneer u waar moet zijn. U kunt passief toe-
kijken of actief meedoen. Hoe dan ook: blijf niet thuis, ga niet iets 
anders doen, maar zorg dat u erbij bent. 
Alleen Tom van den Heuvel heeft een geldig excuus. Die moet zich 
voorbereiden op de autocross.

Prettige dagen!

Namens redactie en bestuur van Binnendijks,
Marcel van Stigt
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VooRAfgAAND AAN DE
BEEMSTER fEESTWEEk 2015

Zaterdag 25 juli 2015, 9.30 uur
koNINkLIjk WARMBLoED 
PAARDENSTAMBoEk NEDERLAND,   
REgIo NooRD HoLLAND
Op 25 juli a.s. wordt op het terrein van de Beemsterruiters aan de Nek-
kerweg te Midden Beemster De CENTRALE KEURING van het Koninklijk 
Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) Regio Noord Holland 
gehouden. Op de Centrale Keuring komen de beste merries uit Noord 
Holland. Deze merries zijn op de voorkeuringen geselecteerd. De merries 
worden nogmaals aan de hand getoond om te proberen het  Keurpredikaat 
te krijgen. Vijftig veulens komen ook hun opwachting maken. Deze wor-
den gekeurd dressuurgericht of springgericht.  Voor de rubrieken zijn 
door verschillende stoeterijen en bedrijven geld en ereprijzen beschik-
baar gesteld. De beste merries en veulens worden uitgenodigd voor de 
Nationale Paardendagen 10 t/m 15 augustus in Ermelo. De Nationale 
Tuigpaarddag is op 16 augustus in Ermelo. Er worden diversen fokkers 
gehuldigd. De voorselectie van de Pavocup wordt ook verreden. Dit zijn 
4 en 5 jarige paarden met dressuuraanleg. De beste worden doorverwezen 
naar de Nationale Paardendagen in Ermelo. Het belooft een mooie, 
spannende dag te worden. De aanvang is 9.30 uur.(o.v.b.)
Pavo 9.00 uur. De toegang is gratis. 

ViSWedStrijd, aanVang 19.00 uur

Vanavond vindt de viswedstrijd weer plaats! Omdat de nieuwe locatie 
vorig jaar voor veel vissen heeft gezorgd: dit jaar nogmaals dezelfde 
locatie, namelijk de wijk Groene Poort en Leeghwater.
Een ploeg bestaat uit 5 personen waarvan één schrijver. Proef de ont-
spannen en gezellige sfeer aan de waterkant en meld je aan om een 
dobbertje uit te gooien! Opgeven kan tot en met donderdag 23 juli 2015 
via diepzeevissenbeemster@gmail.com. Inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
per team. Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij ‘t Beemster 
Pannenkoeken en Spijshuis. 

 
dag 1: Zondag 26 juli 2015
Aanvang 10.00 uur, Dit jaar ook op de ijsbaan!
392-STE BEEMSTER BIDDAg 2015, “IN 
VogELVLUcHT EN VERBoNDEN MET DE kLEI”
Op de grote paasvergadering van 1615 werden de plannen gemaakt 
voor de bouw van een proper kerkje in Middenbeemster. Inmiddels zijn 
wij 400 jaar verder en bijna al die jaren staat dat kerkje er ook. Hoe was 
het bedoeld, wat is het voor een plek. Dan komen twee flarden naar 
boven; de weidsheid van plannen en dromen, met samenleven over alle 
grenzen heen. En de verbondenheid aan de grond met dijken vol gebor-
genheid er omheen.
Muzikale medewerking is er o.a. van Beemster Fanfare o.l.v. Wim Klaver, 
van Femke Leek solozang. Er is zoals altijd een leuk programma voor de 
kinderen en wat lekkers toe voor allen.

ZESkAMP
Zondag 26 juli 2015; ijsbaanterrein, aanvang 12.30 uur
Gelijk aan twee jaar terug een zeskamp! Deze zeskamp wordt geopend 
om 12.30 uur met een ereronde en het voorstellen van alle teams die 
zich naar eigen invulling zullen verhullen in het thema ‘Feest’. Oude 
bekende, maar ook nieuwe spellen en een mysteriegame zullen onder-
deel zijn van deze zeskamp. Zeskamp vindt plaats op het ijsbaanterrein. 
In totaal zal ieder team dit jaar 8 spellen doen en proberen zoveel moge-
lijk punten te behalen voor een zo hoog mogelijke eindscore. Er is nog 
ruimte voor meerdere teams om mee te doen! Wil je meedoen? 
Ieder team bestaat uit minimaal 8 personen (minimale leeftijd 16 jaar, 
op de dag). Tijdens de spellen moeten er minimaal 2 dames per team 
meedoen. Kosten voor deelname zijn € 30,- per team, te voldoen 15 
minuten voor aanvang. Geef je team inclusief teamnaam en telefoon-
nummer op via zeskamp-beemster@live.nl. Bij de bevestiging ontvang 
je tevens een extra uitleg over de spellen.

BALLoNNENWEDSTRIjD
Zondag 26 juli 2015. ijsbaanterrein, aanvang 13.30 uur.
Op de eerste zondag van de feestweek kunnen kinderen tot 12 jaar 
vanaf 13.15 uur een feestelijke, in de Beemster kleuren, ballon ophalen 
op het ijsbaanterrein aan de Nic. Cromhoutlaan. De kaartjes voor aan 
de ballonnen liggen 2 weken van tevoren al bij Novalux, Rijperweg 52c. 
Vergeet niet het strookje in te leveren als je de ballon op komt halen!
 Rond 13.45 uur lopen we onder leiding van entertainer Nick de jong in 
een lange kleurrijke optocht naar de kermis (voor het Heerenhuis), 
alwaar onze nieuwe burgemeester van Beek ons zal verwelkomen. 

UITGEBREID PROGRAMMA VAN
DE 68ste BEEMSTER FEESTWEEK 2015
Van zondag 26 juli t/m zondag 2 augustus 2015

Tanken met hoge 
kortingen bij 
AVIA Xpress
Bij AVIA Marees tankt u snel, veilig 

én voordelig! We zien u graag bij één 

van onze stations in Middenbeemster 

of Purmerend. 

AVIA Xpress Middenbeemster • Middenweg 131

Kijk op www.aviamarees.nl voor al onze 55 stations. 

T (0299) 64 84 81  |  E willemschoon@planet.nl  |   WWW.VAKGARAGEWILLEMSCHOON.NL

TOT ZIENS AAN DE AMPÈRESTRAAT 31 TE PURMEREND

 Occasions

 Onderhoud & Reparatie

 Aircoservice

 Winter- en zomerbanden

 Trekhaken

 APK keuring

 Schadeherstel

 Haal- en brengservice

U bent bij ons terecht voor:
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Na het aftellen laten we gezamenlijk om 14.00 uur de ballonnen los en dan 
is het duimen dat jouw ballon zo ver mogelijk gaat zweven in de lucht! 
De Beemster Feestweek / kermis is geopend!!!
In oktober worden de winnaars uitgenodigd voor een gezellige en fees-
telijke prijsuitreiking en beloond met een mooie prijs. Hiervoor wordt jij 
persoonlijk uitgenodigd.

tip: Zorg dat het kaartje duidelijk en volledig met een zwarte of blauwe 
balpen is ingevuld. Gebruik geen vulpen of viltstift, hiervan vervaagt de 
inkt als het kaartje nat wordt. Een strookje plakband over de naamge-
gevens voorkomt dit probleem. Alleen de kinderen die werkelijk met één 
ballon en één naamkaartje hebben meegedaan en gelijktijdig met de 
anderen hun ballon hebben opgelaten, komen in aanmerking voor een 
prijs. De ballonnengroep verzoekt de ouders hierop toe te zien!!

De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feest-
week van zondag 26 juli t/m 2 augustus 2015 van 14.00 uur 
tot 01.00 uur volop in beweging!

 
dag 2: maandag 27 juli 2015 
jEUgD jEU DE BoULES, LET oP: DEZE 
AcTIVITEIT gAAT DIT jAAR NIET DooR!!!

VoETBAL fINALE BEEMSTER cUP 2015
ijsbaanterrein, aanvang 18.30 uur
De maandagavond begint met een wedstrijd tussen de 35+ toppers van 
oud-WBSV en oud-SV Beemster om 18.30 uur. Door deze wedstrijd is de 
avond vaak al geslaagd, maar hierna volgt echter de hoofdwedstrijd om 
de Beemster Cup. Deze wedstrijd zal gaan tussen SV Beemster en ZOB 
en begint om 19:30 uur. De wedstrijden vinden plaats op het ijsbaanter-
rein. In de rust zullen er weer penalty’s worden genomen door de pupil-
len van SV Beemster, WBSV en ZOB, met C-keepers van de drie Beemster 
clubs in het doel. De winnaar ontvangt de felbegeerde penaltybokaal. 
De prijsuitreiking vindt plaats direct na de wedstrijd op het ijsbaanter-
rein. Entree ijsbaanterrein is € 1,50.

De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feest-
week van zondag 26 juli t/m 2 augustus 2015 van 14.00 uur 
tot 01.00 uur volop in beweging!

dag 3: dinSdag 28 juli 2015 
STEENWERPEN
start rond 13.30 uur 
Op de marktpleinen van Middenbeemster wordt het weer een sportieve 
en gezellige middag tijdens het Steenwerpen. Vanaf 13.00 uur liggen 
alle speelvelden klaar en komen alle deelnemende ploegen, bestaande 
uit 8 personen plus een schrijver, om zoveel mogelijk punten te scoren. 
Na afloop wordt het, tijdens de puntentelling, weer één groot feest.

dag 4: WoenSdag 29 juli 2015 
MIDDAg VooR oUDERE BEEMSTERLINgEN 55+
De grote zaal van Breidablick, voorstelling begint om 13.30 uur
Dit jaar komen Hermano en jikkie met het programma: “De tijd van 
toen”….. met nu. Een vrolijk en uniek programma met meezing- en 
genietmuziek. Haal herinneringen op of maak kennis met de materialen 
van vroeger. Het verhaal gaat over boerke Herman die in gesprek raakt 
met de jonge meid jikkie. In de pauze zullen wij u verblijden met een hapje 
en een drankje en vindt de bingo plaats. Aan het einde van de dag zingen 
wij traditiegetrouw gezamenlijk het Beemsterlied. Uiteraard eindigen we 
rond 16.00 uur met een overheerlijke oliebol, om het kermisgevoel com-
pleet te maken. Op het terrein van Breidablick mag u niet parkeren, maar 
mensen kunnen wel met de auto voor de deur worden gebracht.

BEAcHVoLLEYBALToERNooI 2015
Woensdag 29 juli 2015; op de marktplein van   
‘onder de Linden’ en ‘de eterij’. 
Let op; De wedstrijden beginnen om 17.00 uur!
Zoals ieder jaar zal er weer een beachvolleybaltoernooi op de woens-
dagavond gaan plaatsvinden. Dit jaar kunnen in totaal 35 teams mee-
doen aan dit spektakel. 

Al deze 35 teams zullen op de marktpleinen van “Onder de Linden” en 
“de Eterij” hun voeten in het zand steken en punten proberen te behalen 
om met de eerste prijs naar huis te kunnen gaan. 

Het toernooi zal starten om 17.00 uur. Teams, bestaande uit minimaal 4 
personen (maximaal 6) waarvan minimaal 1 dame, kunnen opgegeven 
worden via beachvolleybal-beemster@live.nl. Puntentelling gaat vol-
gens het ralleypointsysteem en serveren tijdens de wedstrijden gaat  
onderhands. Van het opgegeven team mogen slechts 2 spelers lid zijn 
van een volleybalvereniging waarvan er slechts 1 in het veld staat. 
De kosten bedragen € 20,- per team, te voldoen 15 minuten voor aan-
vang bij de jurywagen.

Opgeven mogelijk vanaf 1 juli 2015 via beachvolleybal-beemster@live.nl. 
Vermeld hierbij: teamnaam, contactpersoon en telefoonnummer. 
Inschrijvingen voor 1 juli worden niet geaccepteerd en meedoen is pas 
zeker na bevestiging van inschrijving.

We wensen u een fijne feestweek!

Verkopen?  
Neem contact op voor een gratis waardebepaling.

(0299) 42 88 88  |  www.kocken.nl

Klantenbeoordeling:  8,9

Schoolstraat 5, 1462 JC Middenbeemster, 
tel.0299-621540

Breed 2A, 1621 Kb Hoorn, tel. 0229-270565
www.huidcoachcenter.nl

Het adres voor uw 
huidbehandelingen met 
o.a. de originele hannah 
bindweefselmassage

 

Kermisaanbieding:
GelColor by O.P.I.
handen of voeten

slechts 19,95

FIJNE KERMIS!



Weidezicht 4, 1462 GB Middenbeemster
T: 0299 681289 / 06 13620781
www.martensadministraties.nl
info@martensadministraties.nl

Martens
Administraties

Wij wensen
iedereen een gezellige

feestweek!

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

Wij wensen u een prettige feestweek!

Wij wensen u een gezellige
(kermis) feestweek!

WWW.ARIEHOLLENBERG.NL
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dag 5: donderdag 30 juli 2015 
jEU DE BoULES
tobias de Coeneplein,aanvang 12.00 uur

De donderdagmiddag is gereserveerd voor het triplettes, het jeu de bou-
lestoernooi, voor iedereen vanaf 13 jaar. jeu de Boulesvereniging “Tou-
ché une boules” zorgt er weer voor dat alle banen in een goede staat 
zijn, zodat de teams weer het sportieve en gezellig Franse spel kunnen 
spelen. Teams kunnen zich aanmelden tot woensdagavond 29 juli. 
Leden van een jeu de Boules club zijn uitgesloten voor deelname. 
Aanvangstijd toernooi 12.00 uur. Prijsuitreiking na afloop in de kantine. 
Boules aanwezig!
De inschrijfkosten per team bedragen € 9,-  te voldoen bij inlevering van 
het aanmeldingsformulier elders in deze editie. 

SkELTERRAcE!
Start 19.00 uur, Let op: NIeUWe LoCAtIe!
Op de eigen trapskelter (of geleend van een vriendje of vriendinnetje) 
wordt op deze donderdagavond een parcours afgelegd door de kinderen 
uit de Beemster. (leeftijd 5-12 jaar). 
Het parcours heeft dit jaar een nieuwe locatie: namelijk rondom de 
speeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora en Belthoeve! 
De 5 en 6 jarigen rijden twee rondjes, de kinderen van 7 jaar en ouder 
rijden drie rondjes.
De start voor de kleinste deelnemers is om 19.00 uur. Hierna zullen de 
opvolgende leeftijdscategorieën aan bod komen. Indien er meer dan 12 
opgaven zijn per leeftijdscategorie worden er meerdere manches gere-
den van dezelfde leeftijdscategorie, wat zorgt voor meerdere nummers 
1, 2 en 3 van dezelfde leeftijd. 
Kom op tijd, zodat iedereen op tijd aan de start kan verschijnen! Er zijn 
geen kosten verbonden aan het meedoen aan de skelterrace. 
Alle deelnemers ontvangen na afloop een leuke herinnering aan de 
wedstrijd. Meedoen? Geef je naam en leeftijd door via skelter-beem-
ster@live.nl of zorg dat je op de avond zelf 15 minuten voor de start bij 
de jurywagen aanwezig bent voor de inschrijving.

3 TEgEN 3 VoETBAL
Donderdag 30 juli 2015; ijsbaanterrein, van 17.30 – 21.30 uur.
Op de donderdagavond van de Beemster Feestweek vindt traditiege-
trouw weer het 3 tegen 3 voetbaltoernooi op het ijsbaanterrein plaats. 
Deelnemende teams bestaan uit 3 en maximaal 4 deelnemers, waarbij 
dames en heren hun eigen competitie spelen. Gemengde teams zullen 

worden ingedeeld bij de heren of indien mogelijk bij andere gemengde 
teams. Er zal worden gespeeld op 1/8 van een voetbalveld en de wed-
strijden zullen 10 minuten duren. Uiteraard verwachten wij van de deel-
nemende teams dat zij op tijd aanwezig zijn, zodat het toernooi exact 
om 18:00 uur van start kan gaan. Deelname is vanaf 15 jaar. Zoals ieder 
jaar zorgen wij voor water, maar neem ook zelf voldoende water mee. 
In het kort enkele belangrijke spelregels: Kicksen en scheenbeschermers 
verplicht. Fysiek contact niet toegestaan. (Regels zoals bij zaalvoetbal 
gelden). Toegang is gratis, dus kom vooral kijken en aanmoedigen!

dag 6: Vrijdag 31 juli 2015 
PRoVINcIAAL VEEBEooRDELEN 2015,
Aanvang 10.15 uur, ijsbaanterrein 
Het Provinciaal Veebeoordelen is tijdens de Beemster Feestweek op 
vrijdagmorgen weer een prachtig agrarisch evenement. Tien mooie 
melkkoeien worden door ca. 100 deelnemers, uit heel Noord-Holland, 
beoordeelt. Zij kijken ondermeer naar het frame/robuustheid, uier, 
benen en het totale plaatje van de koe oftewel het algemene voorko-
men. Er wordt ook gekeken hoe de koe loopt. Een echte Missverkiezing, 
maar dan met koeien.
En welke deelnemer is volgens de jury de beste in het beoordelen? 
Dit jaar zijn er weer twee leeftijdscategorieën: tot 30 jaar en vanaf 30 jaar! 
In het ochtendgedeelte, dat om 10.15 uur begint, zal iedere deelnemer 
schriftelijk vijf melkgevende vaarzen en vijf melkgevende koeien keuren. 
De tien deelnemers die het beste keuringsrapport hebben moeten ‘s 
middags een mondelinge toelichting geven over de plaatsing van de 
koeien. Een deskundige jury, met o.a. de inspecteur van het Nederland 
Rundvee Stamboek, beoordeelt dan wie zich kampioen Veebeoordelen 
van Noord-Holland mag noemen. Het middaggedeelte duurt van 13.00 
uur tot 15.00 uur, incl. de prijsuitreiking.
Dit evenement is er natuurlijk voor iedereen en de echte koeienliefheb-
ber mag zeker niet ontbreken! Toegang is gratis!

STEENWERPEN
Om 10.30 uur rollen de keien weer over het marktplein als de kermisex-
ploitanten, ’t Mikpunt en bestuursleden van de stichting Beemster 
Gemeenschap gaan steenwerpen. 
Wie wint de beker dit jaar?! 

BoERDERIjMIDDAg
13.00 uur – 16.00 uur, toegang gratis 
De vrijdagmiddag op de marktpleinen staat weer in het teken van de 
boerderij, met dit jaar speciale aandacht voor ‘de kip en het ei’. Kom een 
kip vasthouden, rassen leren onderscheiden en van alles over eieren leren. 

Daarnaast staan ook de gebruikelijke activiteiten zoals ringsteken, 
ponykeuring en allerhande vertier voor jong en oud op het programma. 
Er kan deze middag ook geknutseld worden met klei onder leiding van 
Evalien de Lange. Verder zijn er verschillende dieren te bewonderen: 
koeien, paarden- en ponyrassen en een aantal schapen. Maar ook veel 
kippen, waaronder die van Kleindiervereniging het Raskonijn zijn present.

 
 Willem en Wilma wensen u een hele 

fijne feest week ! 
 

tel:  06-53747887 
Jisperweg 105a, 1464 NJ  

Westbeemster. 

 Wij wensen iedereen 
een gezellige feestweek! 

GAS - WATER - CV en
ZINKWERK

Voor al Uw loodgieterswerkzaamheden:

Installateur Cees van Baar
Veldlust 9
1462 PA Middenbeemster
Tel: 06-23378639



 WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN HELE LEUKE FEESTWEEK!

dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli gesloten
tevens 4 en 5 augustus en BLIJF BRAAF!

Hair World Kappers
Rijperweg  99,  1462  MD  Middenbeemster. Telefoon 0299-683994

WEGENS VAKANTIE:
GEOPEND 27 juli t/m 1 augustus van 10.00 uur tot 13.00 uur
van 3 t/m 8 augustus GESLOTEN!
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jong en oud kan komen kalverschetsen, (kunst)koemelken en meerijden 
in een aanspanning met Haflingers. En bij de  kramen zijn Beemster 
producten en zaken die met het buitenleven te maken hebben te krijgen. 
Dus kom langs en proef het Beemster boerenleven!

HoNDENSHoW
In de Beemster lopen veel mooie en leuke (ras)honden rond. Wat is leuker 
dan daar over te komen vertellen en deze te showen voor publiek? Ieder-
een, jong en oud, met een lieve en betrouwbare hond, kan zich daarom 
opgeven voor onze hondenshow. Er dient een parcoursje gelopen te wor-
den en de deelnemers mogen iets over de hond vertellen en/of hem een 
kunstje laten doen. Voor elke deelnemer is er een leuke herinnering en de 
hond  waarvan de jury het meest onder de indruk is, krijgt een mooie prijs. 
Daarna kan de hond weer naar huis worden gebracht. 

HUISDIERENkEURINg 
De Beemster basisschooljeugd kan zijn of haar kleine huisdier opgeven 
voor de huisdierenkeuring. Kippen zijn ook welkom! Er is een keurmeester 
die elk huisdier beoordeelt en voorziet van commentaar. Uiteindelijk 
wordt het ‘huisdier van de dag’ aangewezen. Voor elke deelnemer is er 
een herinnering en aardigheidje.

RINgSTEkEN
Ponyruiters tot en met 15 jaar kunnen deze middag weer meedoen aan 
de ringsteekwedstrijd. 
Dat houdt in dat er in draf, zonder rijzadel, met een stok geprobeerd 
wordt om de ringen te steken. Voor het schoonste geheel (of leukst 
verkleed) is een speciale prijs. Deelname geschiedt op eigen risico en het 
dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.  

PoNYkEURINg 
Na afloop van het ringsteken is het tijd voor de ponykeuring. Ben je 
twaalf jaar of jonger en heb je een heel lieve en gehoorzame pony, 
kleiner dan 1.20m, geef je dan op voor de ponykeuring. Een deskundige 
jury beoordeelt jou en je pony in stap en draf, maar kijkt ook naar de 
verzorging van het geheel. 

oPgEVEN
Wil je aan één of meerdere onderdelen meedoen op deze middag? 
Schrijf je dan in met behulp van het opgavenstrookje achterin dit boekje. 
Graag per mail opsturen: boerderijmiddag@gmail.com  Dit mailadres 
kun je ook benaderen met vragen. 
Like ons ook op Facebook.com/boerderijmiddag voor het laatste nieuws.

SPIjkERBRoEkHANgEN
Aanvang 19.30uur, voorplein Heerenhuis
Nieuw op de vrijdagavond: Vanavond vanaf 19.30 uur kunnen jong 
en oud kun krachten meten bij het spijkerbroekhangen op het voorplein 
van Het Heerenhuis, een activiteit georganiseerd in samenwerking met 
de Stichting Beemster Gemeenschap. 
De jongste deelnemers, t/m 12 jaar, bijten het spits af. Gevolgd door de 
leeftijdscategorieën: 13 t/m 17 jaar, 18 t/m 25 jaar en als laatste zijn de 
deelnemers van 25 jaar en ouder aan de beurt. Dus jong of oud, man of 
vrouw, iedereen kan meedoen. Meedoen is gratis en er zijn bovendien 
in alle leeftijdscategorieën erg leuke prijzen te winnen! 
Opgeven kan via spijkerbroekhangen@outlook.com (vermeld hierbij je 
naam en geboortedatum) of via het inschrijfformulier elders in deze 
Binnendijks. 

kINDERMIDDAg oP DE kERMIS
Vrijdag 31 juli 2015
De gehele middag gelden, tegen inlevering van de kortingsbonnen in 
deze Binnendijks, voor de meeste kermisattracties aantrekkelijke prijzen. 
 

dag 7: Zaterdag 1 auguStuS 2015 
RUITERDAg; coNcoURS HIPPIQUE,   
LR EN Pc DE BEEMSTER RUITERS
Manageterrein, Nekkerweg 13a Middenbeemster
Vandaag wordt het Concours Hippique van de Beemster Ruiters gehou-
den op het terrein aan de Nekkerweg, parkeren en toegang zijn gratis.
Er zijn de gehele dag activiteiten op het terrein vanaf 08.30 uur tot 
ongeveer 18.00 uur voor zowel de pony’s als de paarden. Er wordt een 
hindernisparcours gesprongen op de grote zandplaat en op de grasba-
nen zullen de dressuur ruiters hun proef rijden.

Tevens is er een wedstrijd voor de allerjongste ruitertjes, de Bixie.
De Bixie deelnemers gaan zowel springen als dressuur rijden op een 
eigen gedeelte van het terrein. Bij voldoende aanmelding zal er vanaf 
13.00 uur een kür op muziek verreden worden

Iedereen is van harte welkom om de ruiters te bekijken of aan te moe-
digen vanaf het gezellige terras of even rondstruinen tussen de kraam-
pjes van het strodorp.

kINDERPRogRAMMA
Aanvang 14.00 uur

BOUW en INTERIEUR

T 0299-684151  F 0848-325106
www.RONALDVANDERPLOEG.NL

Een
fantastische
feestweek!



WESTBEEMSTER 06-30049091

De medewerkers     
van Novalux wensen

u een gezellige
kermisweek toe!

OOK VOOR UW ONTNUCHTERDE KERMISFOTO’S

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN IN DE FEESTWEEK:
MAANDAG EN DINSDAG 11.00 TOT 18.00 UUR

WOENSDAG EN DONDERDAG 11.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG EN ZATERDAG 8.30 TOT 17.00 UUR

+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK + 
STAATSLOTERIJ  + LOTTO + HUISHOUDELI JKE ARTIKELEN 

+ SPEELGOED + STOMERIJ  DEPOT + FOTOSERVICE + 
+ KIALA PUNT +

Rijperweg 52c  1462 ME Middenbeemster  0299 684198
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VoSSENjAcHT
Locatie: Start op het ijsbaanterrein.
Op deze laatste zaterdag van de feestweek wordt er in Middenbeemster 
in de buurt van het ijsbaanterrein een vossenjacht georganiseerd in 
combinatie met spelletjes! Iedereen is welkom, jong en oud. Kun jij alle 
vossen vinden / herkennen?? 
Kom om 14.00 uur naar de ijsbaan, dan start de vossenjacht !
Vooraf aanmelden is niet nodig.

DE BEEMSTERAVoND, gRATIS ENTREE!!!
Aanvang 20.30 uur
Een onwijs gezellige avond voor de hele familie!!
De stichting Beemster Gemeenschap presenteert op zaterdagavond 1 
augustus een spetterende avond op het ijsbaanterrein in Middenbeemster. 
Van een spectaculaire ACROBATEN ACT hoog in de lucht, tot verzoek 
nummers bij de ROLLING PIANO, het leukste live piano entertainment 
van dit moment. Met als afsluiting traditie getrouw de VUURWERK-
SHOW.  Een avond om nooit te vergeten. 

dag 8: Zondag 2 auguStuS 2015 
AUTocRoSS 2015
terrein aan de Rijperweg, aanvang 11.00 uur.
De Grote Prijs van de Beemster. Op de laatste zondag van de Beemster 
kermis wordt de feestweek ook dit jaar weer afgesloten met de specta-
culaire Beemster autocross. De autocross is nog steeds een groot tope-
venement vol spanning en sensatie waar heel veel liefhebbers op af 
komen. Deze sportieve strijd wordt sinds jaar en dag gehouden op het 
alom bekende crossterrein aan de Rijperweg. We verwachten dit jaar 
weer veel coureurs en natuurlijk niet te vergeten heel veel toeschouwers 
die onze matadors komen aanmoedigen en genieten van een leuke dag 
uit voor het hele gezin. Ook dit jaar staan er weer grote tribunes voor 
de toeschouwers en is de catering weer dik voor elkaar.
Let op: Glaswerk (bierflesjes e.d.) is verboden op het crossterrein en 
tribunes, dit in verband met de verontreiniging van de grond. Hierop zal 
bij de ingang en tijdens de cross streng gecontroleerd gaan worden!!
Ook dit jaar is er weer, buiten de gebruikelijke klassen (standaard klasse, 
superstandaard klasse, verstevigde klasse en dames klasse), de zoge-
naamde RODEO klasse aan het programma van de Beemster cross is 
toegevoegd. De coureurs rijden in deze klasse met auto’s met een onbe-
perkte motor inhoud en maximaal 6 cilinders.  In deze klasse is ook meer 
contact tussen de auto’s onderling toegestaan dan in de andere klassen, 
gegarandeerd spektakel dus.
De sloten langs het circuit blijven intact zoals bij de vorige jaargangen, 
wat vele hilarische momenten geeft. De greppel tussen de sloot en de 
hekken voor de tribune gaan we ook weer maken om zoveel mogelijk 
veiligheid te bieden aan ons publiek. 

Het Loonbedrijf firma j.A.N. Koning is ook dit jaar van de partij om alle 
“gestrande” coureurs uit de sloten te halen met hun trekkers, shovels 
en kranen. Voor de coureurs zullen ook in dit jaar weer mooie prijzen en 
premies te verdienen zijn, o.a. voor de beste vrouwelijke en beste man-
nelijke Beemsterling en andere prijzen in de diverse klassen.

Entreekaarten: volwassenen € 9,00; kinderen tot 12 jaar € 2,00
Prijsuitreiking: bij ’t Beemster Pannenkoeken en Spijshuis, Middenbeem-
ster vanaf 21.00 uur.

De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek 
van zondag 26 juli t/m 2 augustus van 14.00 uur tot 01.00 uur 
volop in beweging!

EHBo PoST
cULTUREEL cENTRUM oNDER DE LINDEN
Tijdens de Beemster Feestweek 2015 is op de volgende data een 
EHBO post ingericht in het cultureel centrum ‘Onder de Linden’ op 
het Marktplein aan de Middenweg te Middenbeemster. 
Dinsdag 28 juli: 13:30 - 21:00 uur
Woensdag 29 juli: 21:15 - 03:30 uur 
Vrijdag 31 juli:  21:15 tot 03:30 uur
Zaterdag 1 augustus:  21:30 tot 03:30 uur
Zondag 2 augustus: 20.00 – 01.00 uur

Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze 
week, tijdens de diverse evenementen, weer belangeloos in.

BEWAAkTE fIETSENSTALLINg
Tijdens de gehele kermisweek is er dagelijks weer een betaalde 
bewaakte fietsenstalling van 18.00 uur tot 02.00 uur op het parkeer-
terrein naast DEEN te Middenbeemster.
Op beide zondagen is de stalling vanaf 14.00 uur geopend.  

EVENEMENTEN
Tijdens de meeste evenementen die door de stichting Beemster 
Gemeenschap worden georganiseerd zijn de hulpverleners van 
EHBO Beemster, herkenbaar aanwezig.

VERBANDPoST
Gedurende de hele feestweek is in het ijsclubgebouw op het  
ijsbaanterrein een verbandpost.

In alle andere gevallen neemt u contact op met:
1) uw eigen huisarts 
2) de huisartsenpost ➔ 0299 – 31 32 33
3) indien elke seconde telt ➔ 112

Kijk voor meer info op onze geheel vernieuwde website 
www.beemstergemeenschap.nl en vindt ons op Facebook

W i n ke l c e n t r u m  O v e r w h e r e  •  Te l e f o o n  0 2 9 9 - 4 2 9 7 8 4

Smakelijk& 
PuurNatuur

De enige biologische
slagerij in Waterland

WEET WAT
JE EET   

w w w . n a t u u r s l a g e r i j k o e m a n . n l

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 !

Een fijne kermisweek!



Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen!
 
Kom eens langs voor: 

  de Experience ‘Beleef De Beemster’   
en maak een digitale reis door de tijd

  feestelijk verpakte cadeaubonnen
  boeken en (ansicht)kaarten van De Beemster
	 	fiets-	en	wandelkaarten
	 	vlaggen	en	wimpels
  leuke geschenken

 
Bezoekerscentrum Beemster
Middenweg 185, telefoon: 0299 62 18 26
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl
 
Openingstijden: 
april t/m september: dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur
oktober t/m maart: vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur

 

Purmerenderweg 75, Tel: 425976,
Zuidoost-Beemster

w w w . g r o e n r i j k . n l

Zuidoost-Beemster

Wij wensen
iedereen een

kleurrijke
kermis
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Welkom bij Fysiotherapie Kamphuis
fysiotherapie kamphuis bestaat 6 jaar, maar sinds oktober 2012 heeft de 
praktijk een metamorfose ondergaan. Een nieuwe locatie op steenworp afstand 
van Purmerend, een nieuwe naam en website moeten ervoor zorgen dat we 
beter bereikbaar zijn en u nog beter van dienst kunnen zijn. 

De ruimere openingstijden en ruimere 
behandeltijden maken de praktijk flexi-
beler dan ooit. Via de website kunt u meer 
lezen over onze specialisaties en kunt u 
online een afspraak maken, waarbij een 
verwijzing van een arts niet nodig is.                                                                              
Fysiotherapie Kamphuis heet u van harte 
welkom aan het Zuiderweg 115e in de 
Zuidoostbeemster. Voor meer informatie 
kunt u mij een e-mail sturen of via hetcon-
tact formulier uw bericht sturen. De 
Perfect Pilateslessen vinden plaats in de 
praktijk op de Zuiderweg 115e. De prijs is 

88 euro voor 11 wekelijkse lessen. Voor 
opgave kunt u mij bellen op nr 
06-49105334 / 0299-780830 of mailen 
naar fysiotherapiekamphuis.nl. De lessen 
zijn op Ma / Woe en Do van 9:00 tot 9:55.    

openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag: 
 van 7:30 uur - 18:00 uur                                                                               
Dinsdag van 7.30 tot 21.00 uur 
Donderdag van 7.30 tot 20.00 uur en 
zaterdag en zondag gesloten.

op de BSo’s van Stichting kinderopvang Beemster 
wordt gewerkt met een activiteitenprogramma waaruit 
voor elk kind wel iets te kiezen valt. om deze manier 
van werken nog leuker te maken voor de kinderen en 
pedagogisch medewerkers, is er een aantal weken gele-
den op BSo de Speelhut een start gemaakt met een acti-
viteitenbord.

Op dit bord kunnen de kinderen hun wensen kenbaar te maken 
door op een blaadje te schrijven wat ze graag willen doen. 
Deze wensen worden één voor één opgenomen in het 
programma en na uitvoering afgevinkt door middel van een 
stempel en een leuke foto.

De kinderen komen met prachtige ideeën, zoals een speur-
tocht, diertjes zoeken in de natuur, figuurzagen, samen naar 
Breidablick, een taart bakken, voetballen en trefbal. Dit maakt 
dat de kinderen zich erg betrokken voelen en het kiezen van 
een activiteit nog leuker is voor iedereen. De kinderen zijn heel 
enthousiast en vinden het leuk om naar de wensen van 
anderen te kijken maar vooral naar de foto’s van activiteiten 
die al gedaan zijn. Door de invoering van het activiteitenbord

voelen de kinderen zich meer betrokken. 

Kinderen hebben het 
bij de Speelhut voor het zeggen

SLOT’s
Groenten, fruit en
bloemen
Specialist in
fruitbakken en 
fruit abrahams

Zuiderpad 15, 1461 BP  Zuidoostbeemster
T (0299) 43 05 36,  info@kwekerijslot.nl

SLOT’s
Groenten, fruit en
bloemen

Specialist in
fruitbakken en 
fruit abrahams

Zuiderpad 15, 1461 BP  Zuidoostbeemster
Telefoon (0299) 43 05 36

Prettige feestweekPrettige Feestweek

Tel 06 4910 5334 Zuidoostbeemster
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Activiteiten rond Middelwijck

Vrijdag 31 juli: klaverjassen in de zomerperiode (1x per maand).    
Alle dagen:  koffiedrinken, voor iedereen toegankelijk, 10.00 uur (info: 0299-748032). 
Maandag:  dameskoor, 13.30 -15.30 uur (info: 0299-683025).
Donderdag:  dorpswandeling van 1,5 km, 10.30 uur (info: 0299-748032).

Op bezoek bij de Ezeltjesman 
 
Burgemeester joyce van Beek was amper in functie in de Beemster of zij ontving een schilderijtje op het gemeentehuis 
met een alleraardigst handgeschreven briefje van jo Laan. Deze had vernomen dat de burgemeester uit Leusden kwam 
en laat hij daar nou net recentelijk een ezel uit de Beemster  (van de familie Blokdijk) onderdak gebracht hebben!

Een citaat uit de brief: ‘Een ruil dus, een ezel tegen een burge-
meester. Wie is nu het beste af?’ jo geeft in zijn brief zelf het 
antwoord: ‘De ezel natuurlijk! Een leuk maatje (de ezel kwam in 
een tehuis waar al een ezel was; GH), een prachtig terrein waar 
hij kan spelen met zijn maat, een goede stal. Eten op zijn tijd. Een 
zorgeloos leven. De burgemeester zal daarentegen kleine en 
misschien grote problemen op te lossen krijgen.‘ jo wenst haar 
ten slotte veel sterkte. 
Dinsdag 23 juni ging de burgemeester bij de schenker langs om 
hem persoonlijk hiervoor te bedanken. Het werd een aangenaam 

half uurtje bijpraten. Natuurlijk mochten de vier nog aanwezige 
ezels op het perceel aan de Volgerweg niet ontbreken bij dit 
genoeglijke samenzijn.  jo, recentelijk een tijdje opgenomen in 
het ziekenhuis, veerde weer helemaal op bij het gezamenlijk 
voederen van zijn huisdieren. Aan het eind van het bezoek 
werden de adresgegevens uit Leusden  uitgewisseld en zegde de 
burgemeester toe persoonlijk langs te gaan om het welzijn van 
de ezel in ogenschouw te nemen. Dat komt dus wel goed.
 

Geert

De burgemeester ging bij de schenker langs.

VERKOPEN, DÁÁR GAAT HET OM!

UW BEEMSTER MAKELAAR WENST U EEN FIJNE FEESTWEEK!

Poortugal 16  
te Middenbeemster

Broedersbouw 2  
te Middenbeemster

Belvliet 6  
te Middenbeemster

Torenstraat 6 te  
Westbeemster

Burg. Koopmansingel 12  
te Zuidoostbeemster

Groenveld 11  
te Middenbeemster

Kerkhoflaan 4  
te Middenbeemster

Meerhoeve 12  
te Middenbeemster

Rijperweg 8 te  
Westbeemster

Purmerenderweg 20  
te Zuidoostbeemster

Middenweg 174 
te Middenbeemster

Prinses Beatrixpark 27  
te Middenbeemster

Jisperweg 92  
te Westbeemster

Jisperweg 89 G  
te Westbeemster

Oosthuizerweg 22  
te Noordbeemster

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

MIDDENBEEMSTER
Middenweg 152 • Telefoon: (0299) 68 37 68

www.trompgarantiemakelaars.nl
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Wereldtuinproject
beleeft bruisend voorjaar

In het Wereldtuinproject bruiste 
het dit voorjaar van activiteiten. 
De vrijwilligers werkten twaalf 
weken lang op de dinsdag en 
donderdag samen  met vrouwen uit 
de Beemster en omstreken. 
Afkomstig uit Nederland, Suriname, 
Birma, Vietnam, Thailand, Liberia, 
guinee, oezbekistan, Ethiopië, 
china, Spanje, Afghanistan, Iran, 
Somalië, Ivoorkust, Egypte, Marokko, 
Turkije, Pakistan en Indonesië. 

In maart zaaiden ze de bloemen voor de 
Pluktuin. De droogte houdt de groei nog 
iets tegen, maar de bloei komt eraan! Met 
elkaar hebben ze de nieuwe Wereldmoes-
tuin ontworpen en bouwrijp gemaakt. Al 
veel heerlijke biologische groenten zijn 
geoogst en onderling verdeeld. Ze 
maakten het Bodemdierenweb voor de 
Open dag Beemster.  Een ontdekkings-
tocht door de tuin. Kinderen werkten mee 
aan een Bodemdierenkunstwerk.

Bezocht werden Museum Betje Wolf en 
Westerhem met een expositie over de 
Tweede Wereldoorlog. En ‘Monumenten 
Spreken’ in de Zaanstreek. Zo ontstond in 
de tuin het gezamenlijke Wereldtuin 
Monument. Een expositie van stenen 
beelden en herinneringen. De twee 
Wereldtuinprojecten werden na twaalf 
weken afgesloten met een heerlijke 
zonovergoten dag aan zee met barbecue 
en zwemmen. Het team bedankt alle 

sponsoren en in het bijzonder Coöperatie-
fonds Rabobank, Oranje Fonds, Gemeente 
Beemster en Purmerend. 

Deelnemen aan het volgende project?
Aanmelden is mogelijk via welkom@
dejohanneshof.nl. De nieuwe projecten 
starten op dinsdag 18 en donderdag 20 
augustus. Bloemen plukken in de Wereld-
tuin. Vanaf half juli staat er weer een bloe-
menzee in de Wereldtuin. Belangstellenden 
kunnen dagelijks langskomen voor het 
samenstellen van een zelf geplukt veld-
boeket. De kosten bedragen € 3,50 voor 
een bosje of €25,00 voor een plukabonne-
ment. Hiermee kan men tien keer een 
bosje bloemen plukken. In de bloemenkar 
aan de jisperweg staan geplukte bosjes 
bloemen te koop.

Het Bodemdierenweb 
Kinderen kunnen hun kennis vergroten door 
op zoek te gaan naar  beestjes in de bodem. 

Met het beestje kunnen zij door  een web 
van draden in het bos speuren om uit te 
vinden om welk bodemdiertje het gaat.

Wereldtuinmonument. 
Het Wereldtuinmonument is gemaakt 
door deelnemers aan het Wereldtuinpro-
ject. Het monument is een verzameling 
van persoonlijke beelden gemaakt uit 
speksteen. Achter ieder monument schuilt 
een verhaal over vluchtwegen uit oorlog, 
armoede, eenzaamheid. 
Over geluk, gemis, liefde, vriendschap en 
verdriet.  Deze verhalen zijn gebundeld in 
een boek en te lezen in de Wereldtuin.
Kom langs... De johanneshof Wereldtuin 
ligt in Westbeemster achter de kerk en is 
dagelijks te bezoeken. 

Meer informatie is te vinden op 
de website www.dejohanneshof.nl 
en op facebook: 
dejohanneshof.westbeemster.

De deelnemers hebben in het voorjaar veel werk verricht.

Aanleveren advertenties en kopij voor eerst 
volgende Binnendijks vóór vrijdag 31 juli 17.00 uur!

Kluitjes 
Het zijn  die korte weet-je-wel-dinge-
tjes waar mensen belangstelling 
voor hebben en anderen daarin wil-
len delen. ook in 2015 staan de kluit-
jes tot uw beschikking. Dat ze 
gelezen worden is een feit dus:

  Hallo redactie, Bij deze een verzoek 
voor het plaatsen van een kluitje:

  Zondag 19 juli: Met Landschap Noord-
Holland het moeras in (Eilandspolder).

  Wat is eigenlijk een moeras? Dat kunt 
u gaan ontdekken tijdens deze 
moerasexcursie. Aanmelden via www.
gaatumee.nl of bel 088-0064455.  
Tijd: 10.00-12.00 uur. Vertrekpunt: 
Werkschuur Eilandspolder, Oude-
landsdijk 1a, 1844 KN  Driehuizen.

  Gezien op de zondag 21 juni in 
Middenbeemster. Een natuurver-
schijnsel of even oefenen voor de 
trekker-trek.

 
  Op 7 juni tijdens de fiets ‘m erin heb ik 

bij de Beemster brug in het gras een 
metalen zitwandelstok gevonden.
Waarschijnlijk is deze van iemand die 
slecht ter been is en kan als het nodig 
is uitrusten op deze wandelstok.
Mogelijk is deze van iemand uit de 
Beemster. Eigenaar kan mij bellen: 
06-55758197 en we spreken wat af

  Annelies Vellinga heeft 25 jaar geleden 
de linde van Onder de linden aan haar 
moeder gegeven Ze heeft de linde 
altijd klein gehouden. Mijn moeder is 
op 28 april jl. overleden Ik hoop dat de 
volgende bewoners ziet dat het een 
prachtige linde is en dat ze het 
boompje laten staan foto.

 
  Gesignaleerd in de beemster op de 

woensdag. Elk uur een dubbeldekker die 
dit erfgoed bekijkt. Startpunt: de Eterij.

 
  Bent u ook benieuwd hoe de uitslag is 

van de fotowedstrijd : ‘werelderfgoed 
thuis’ Weet iemand hier iets van??? 
info@binnendijks.nu.

  Weet u waarom Beemster o.a. een 
werelderfgoed is: om de verhpu-
dongen en de rechte wegen:  

  

  We zoeken vrijwilligers voor de 
Zondagmarkt op 6 september.

  We maken een rooster met diensten 
van 2 uur (tussen 8.00 en 18.00).
Zonder vrijwilligers kunnen we niet.
Iedereen die ons zo helpt krijgt een 
klein presentje. Geef je s.v.p. op via 
zondagmarkt@hotmail.com.

  de loeiende koe blijft loeien want 
zaterdag 20 juni werd de natuurtuin 
geopend en vanaf augustus kunt u er 
ook met uw peuters terecht www.agra-
rischekinderopvang-deloeiendekoe.nl 
waar kind, dier en natuur 1 zijn.

 
  de bouwers van de sleepwagen voor 

de skelters van de jeugd 

 
  NOGmaals: Binnendijks blijft vooral 

slecht bezorgd in de Zuidoost en 
nogmaals u moet dan bellen met 
0226-331020 en blijven bellen, want 
pas dan kunnen wij actie ondernemen. 
Zegt Het Voort vooral als u de b.d. in 
de container hebt zien liggen!!!

  ook u kunt kluitjes insturen, dus 
mail naar redactie@binnendijks.
nu ofgeef het af bij drogisterij 
Anneke jonker. 



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

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES
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Afscheid van de Lourdesschool

groep 8 van de Lourdesschool  in 
Westbeemster heeft met een dave-
rende musical voor een afscheid 
gezorgd dat nog lang naklinkt. 
ouders, opa’s, oma’s en leerkrachten 
genoten in De kerckhaen van het 
vlekkeloos opgevoerde ‘De Dj draait 
door’. Na afloop namen de kinderen 
een met zorg samengesteld 
afscheidsboek in ontvangst.  

Waardering college Beemster voor veteranen 

Het college van Beemster toont haar waardering voor veteranen door het dragen van een witte anjer tijdens 
openbare optredens  door de week. Daarnaast organiseert de gemeente Beemster een lokale veteranendag.         
De lokale veteranendag vindt in beslotenheid plaats en is bedoeld voor veteranen en hun partners die ingeschre-
ven staan bij het Veteranen Instituut in Doorn en woonachtig zijn in Beemster. De Beemster veteranen hebben 
hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Pauze als je zorgt voor een ander 
Heerlijk, het is eindelijk zomer. We staan te popelen om met vakantie te gaan. U realiseert het zich misschien niet, 
maar er even tussenuit gaan is voor mantelzorgers niet vanzelfsprekend. Vaak schiet een dagje vrij nemen om de 
batterij weer op te laden er bij in als je voor iemand zorgt. Dat is ook logisch, want meestal is het niet eenvoudig om 
de zorg tijdelijk over te dragen aan iemand anders. 

Zorgt u voor iemand wiens intentie het is om thuis te overlijden en 
wilt u er een dagje of langer tussenuit? Wellicht kan Hospice Thuis 
van Leeghwater dan iets voor u betekenen. De zorg is bij ons in 
goede handen opdat u met een gerust hart weg kunt gaan. 

Er zijn twee mogelijkheden: ZORG THUIS DOOR ONZE VRIj-
WILLIGERS U verzorgt iemand die terminaal ziek is en nog 
thuis woont. Wilt u een dag(deel) vrij of op vakantie, neem dan 
contact met ons op. Wij kunnen dan onder bepaalde voorwaar-
den vanuit ons hospice vrijwilligers thuis inzetten. RESPIjT-
ZORG Dit wil zeggen dat diegene waar u voor zorgt tijdelijk in 
het hospice wordt opgenomen. De intentie is dat de zorgvrager 
na een vooraf afgesproken periode weer teruggaat naar huis. 

Waarom Hospice Thuis van Leeghwater?
De Hospice Thuis van Leeghwater is een kleinschalige, warme 
thuis vervangende omgeving voor mensen in hun laatste levens-
fase. Met een medische indicatie is iedereen welkom ongeacht 
woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. De kwaliteit van 

leven in deze laatste fase staat hierbij centraal. De Hospice 
bevindt zich in het landelijke Middenbeemster, gevestigd in een 
dorpsvilla aan een rustige straat en is vanuit Waterland en West-
Friesland goed bereikbaar. De Hospice biedt ruimte aan vier bewo-
ners. Iedere bewoner heeft een ruime kamer met eigen badkamer. 
Elke kamer is van alle gemakken voorzien. De basisinrichting 
bevat: een koelkast, TV, CD-/Dvd-speler, internet, telefoon, een 
hoog/laag bed, een nachtkastje, een gemakkelijke fauteuil, eettafel 
en stoelen. De bewoner of diens familie kan de kamer desgewenst 
aanvullen met persoonlijke bezittingen zoals bijvoorbeeld schilde-
rijen, foto’s en dergelijke. 

In overleg met de coördinator is het zelfs mogelijk om een huis-
dier mee te brengen. Het is de bedoeling dat de bewoner zich 
veilig en zoveel mogelijk thuis voelt. Er zijn géén bezoekuren.

Meer informatie 
Wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze 
coördinator via 0299- 682020 of info@hospiceleeghwater.nl 



Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. (0299) 68 16 80 - www.electro2000.nl

De kermis van stroom voorzien,
het feest kan beginnen.
Wij staan voor u klaar,
deze feestweek en de rest van het jaar.           A.Konijn en R.v.Baarsen

Voorop in duurzaamheid!

a a n n e m e r s b e d r i j f

• N ieuwbouw • Verbouw • Renovat ie  • Onderhoud

Torenstraat 9 • 1464 NP Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176  

a a n n e m e r s b e d r i j f t i m m e r . c o m

Wij wensen u een
gezellige feestweek toe!

Wij Wensen u een gezellige feestWeek
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MIDDENWEG 192a, MIDDENBEEMSTER  T. (0299) 68 14 20 

KRAMER BEEMSTER BV
Grondwerk, Agrarisch/ Cultuurtechnisch Loonwerk en
Aannemerij, Levering van zand en tuingrond

W W W . K R A M E R B E E M S T E R . N L     I N F O @ K R A M E R B E E M S T E R . N L

wenst iedereen een prettige feestweek! 

Historisch Genootschap Beemster

Foto’s van Dennis A-Tjak in Westerhem
In de hooiberging van Agrarisch Museum Westerhem 
wordt de laatste jaren expositieruimte geboden aan kun-
stenaars uit de omgeving. Vanaf 1 juli hangen er grootfor-
maat foto’s van Dennis A-Tjak. Hij heeft in 2012, 400 jaar 
Beemster, de fantastische fotoserie gemaakt van “ode aan 
de Boeren”. Nu hangen er gefotografeerde stillevens van 
gekleurde geëmailleerde gebruiksvoorwerpen. Een groot 
deel van deze voorwerpen komt uit de collectie van Wes-
terhem en werd veel gebruikt in de Beemster.

Naast deze wisseltentoonstelling is er ook de jaartentoonstelling 
“Beemster Bezet en Bevrijd”. De gevolgen die de Tweede Wereld-
oorlog had voor het agrarisch deel in de Beemster is hier te zien. In 
museum Betje Wolff de gevolgen voor de huiselijke omgeving. In 
beide musea staan veel door de Beemsterlingen uitgeleende 
objecten die herinneren aan de oorlog. Een ieder heeft daar een 
verhaal of gedachte bij. In museum Betje Wolff (op 100 meter van 
Westerhem richting dorp) is de keuken ingericht als een keuken uit 
de oorlogstijd en op zolder een huiskamer uit die tijd. In Westerhem 
staat in de dars een mooie oude legertruck uit 1943 met oorlogsuit-

rusting. Er is een onderduikersschuilhut in de tuin, je ziet hoe tulpen-
bollenpuree gemaakt werd en je kunt het proeven. De geschiedenis 
van de inundatie (onder water zetten van een deel van de Beemster) 
en de neergestorte vliegtuigen wordt getoond. Veel informatie in 
beide musea, in woord en beeld, voor jong en oud.

Het Agrarisch Museum Westerhem
Middenweg 185a in de Middenbeemster
Geopend vanaf woensdag t/m vrijdag vanaf 11.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 

Voetcorrect
De feestweek komt eraan, 
een heerlijke week om naar 
uit te kijken. Helaas lopen er 
veel mensen met pijnklach-
ten in de voeten of rug.

Deze pijnklachten zijn vaak te 
wijten aan een verkeerde voet-
stand of lichaamshouding. De 
voeten zijn de basis van het 
lichaam. Gezonde voeten  zijn 
daarom van groot belang voor 
uw mobiliteit. Onbalans zorgt 
dan ook vaak voor blessures. 
Een veel voorkomend probleem is de hielpijn, dit is een felle, stekende, 
ondragelijke pijn onder de hiel/voet.Met steunzolen zijn deze en 
andere klachten te verhelpen. Naast een uitgebreid onderzoek kan ik 
met behulp van mijn echosysteem de pijnklacht in beeld brengen en 
daardoor zijn de steunzolen nog beter af te stemmen op de voet.

Voetcorrect wenst u een Goed

lopende onVerGetelijke feestweek toe

Voetcorrect
Hobrederweg 29, 1462 LK Middenbeemster

Tel: 06-43450355
E-mail: voetcorrect@kpnmail.nl

Website: www.voetcorrect.nl

Voetcorrect wenst u
een hele fijne feestweek!

 

Voetcorrect
Praktijk voor Podologie



7 ton

Wij wensen iedereen een fijne feestweek!

6

20

Ook voor gekoeld transport
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Het team van
Designline wenst iedereen

een super kermis toe.
 

Zuideinde 2, 1483 BZ  de Rijp
T: 0299-671649

Openingstijden:
Maandag 9.00- 16.45 uur
dinsdag 9.00- 20.30 uur

Woensdag 9.00-17.45 uur
donderdag 9.00-17.45 uur

VRijdag 9.00-17.45 uuR
Zaterdag 8.00-15.45 uur

www.designlinederijp.nl

De rijdende school
kermismensen noemen zich ook wel: “mensen van de reis” omdat ze in het 
kermisseizoen van de ene plaats naar de andere reizen. In de Middeleeuwen 
deden ze dit te voet of met een handkar. Wie meer geld verdiende gebruikte 
paard en wagen. Halverwege de 19e eeuw kwam daar verandering in en reis-
den de meeste mensen met een eenvoudige houten woonwagen. 

Tegenwoordig gebruikt men luxe salonwa-
gens en wonen veel mensen gedurende de 
winter in een gewoon huis. Uiteraard 
hebben de kinderen van de kermismensen 
ook gedegen onderwijs nodig.  Door hun 
manier van leven was dit in het verleden 
niet altijd eenvoudig.  
In 1955 zijn daarom de eerste Rijdende 
Scholen gebouwd. Gedurende het kermis-
seizoen dat van maart tot november loopt, 
krijgen de kinderen hier les. In de winter 
gaan ze naar een basisschool in hun vaste 
woonplaats. Deze worden ook wel “winter-
scholen” genoemd. Een rijdende school is 
een vrachtwagen of  bus die is ingericht 
met materialen zoals een reguliere school 
deze ook heeft. Er zijn echter steeds wisse-
lende leerkrachten en kinderen. Tegen-
woordig wordt er lesgegeven in grote 
rijdende scholen en kleinere bussen. De 
inzet van materiaal wordt bepaald door het 
aantal leerlingen per kermis of circus. Voor 
kinderen die regelmatig op kleine kermissen 
staan wordt op afstand les gegeven. Dit 
gebeurt via een digitale leeromgeving. Ook 
wordt deze methode gebruikt als extra 
ondersteuning en begeleiding voor zowel 
leerlingen als ouders. De kermiskinderen 

van de Beemster Kermis zijn bekend met 
de Rijdende School. Al menig jaar krijgen 
zij les van juf Angela Reijnders. De in Zuid-
oostbeemster woonachtige Angela 
besloot ooit haar loopbaan in de horeca te 
verruilen voor één in het onderwijs. Tijdens 
haar studieperiode viel haar oog op een 
Rijdende School die bij de bibliotheek van 
Purmerend gestationeerd stond. Spontaan 
besloot ze daar aan te kloppen voor een 
stageplek en kon tot haar blijdschap 
onmiddellijk aan de slag. Ze voelde zich 
daar direct gewaardeerd, vanzelfsprekend 
geaccepteerd en aangenaam op haar plek. 
Na het behalen van haar onderwijsbe-
voegdheid heeft ze eerst een aantal jaren 
en naar volle tevredenheid op reguliere 
basisscholen lesgegeven. De Rijdende 

School bleek echter toch een speciaal 
plekje in haar hart te hebben behouden. 
Toen de gelegenheid zich voordeed 
besloot ze alsnog te gaan solliciteren. Met 
veel plezier geeft ze inmiddels al ruim 7 
jaar les aan kinderen van groep 3 t/m 8. 
Samen met haar collega,s van zowel de 
Rijdende School als de zogenaamde 
Winterscholen begeleidt ze kermis en 
circuskinderen op hun weg naar het 
Middelbaar Onderwijs. Van haar keuze 
voor de Rijdende School heeft ze tot op de 
dag van vandaag geen spijt. Integendeel. 
  
                                                                                                                          joke
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Renovatie

Interieurbouw

Kozijnen

 Vrijwilligster Van het kwartaal:  

 ingrid Pauw
Het werd haar met de paplepel ingegoten, want als 
kind ging Ingrid al mee naar de voetbal. Met de 
feestweek was het voor haar ook meelopen, want 
als je vader nog geen dag heeft overgeslagen van 
welke feestweek dan ook, dan ga je als kind natuur-
lijk altijd met je vader mee. Daarom staat Ingrid dit 
keer in de schijnwerpers, want wat je als kind mee-
krijgt is soms bepalend voor de toekomst. We begin-
nen met de voetbal: SV Beemster.

Het meidenvoetbal was even zoek en dat was niet naar 
Ingrids zin, dus een meidenelftal opgezet. Aangezien zij 
overblijfmoeder is bij de blauwe morgenster,  ging zij 
natuurlijk al met de doelgroep om.  Via o.a. de tussen-
schoolse opvang zijn er nu drie teams van meiden (de 
Eetjes/Deetjes en Ceetjes) dus meiden van WBSV en ZOB 
let op, ze komen eraan.

Verder regelt Ingrid bij SVBeemster dat er elke week 
schoongemaakt wordt. Dit doen ze met zijn allen, want het 
blijft ondankbaar werk, maar er is er een die moet zorgen 
dat ook iedereen meewerkt. Zij was leider van fjes en etjes 
bij het team van haar zoon Remy. Vader Cees heeft het 
‘vrijwlliger zijn’ niet alleen aan Ingrid meegegeven, want 
ook haar broer en zus zijn actief bij SV Beemster.
Samen met Ilone Riesebosch heeft zij het jeugdbestuur 
opgericht en hebben zij de Beemster Cup voor de jeugd 
uitgevonden. De Beemster Cup voor volwassenen hoort bij 
de feestweek, maar daar tussen door doet de jeugd in de 
West , Zuidoost en Middenbeemster hun eigen toernooi met 
elke keer een polder-winnaar. In de West is het al geweest. 
De feestweek; natuurlijk helpt Ingrid met het steenwerpen 
op de dinsdagmiddag, want als iedereen gegooid heeft 
moet er toch een uitslag komen. 

Ook dit jaar weer 145 teams die met een borreltje op proberen 
een dobbelsteen van een paaltje te gooien met stenen. 
De buurtvereniging ‘Proost’ – opgericht  voor 2012 -  met 100 
volwassenen en 20 kinderen  rondom Portugal heeft gemerkt 
dat Ingrid in hun buurt woonde. Nu staat Proost op een laag 
pitje en kan Ingrid zich bezighouden met de o.a. tussen-
schoolse opvang. Dit blijft ze heel gezellig vinden, haar klas 
(3A) vindt dit ook. De kookmoeders moet het nu zonder haar 
doen want HEUS WAAR:  Ingrid heeft ook nog een baan. 
Vroeger heette het ‘het stadscafé’ en het blijft een stadscafé 
maar heet nu ‘Spijkerman’.  Nu weer terug op de oude stek en 
u allen waarschijnlijk wel bekend. Daar wordt u ook door 
Ingrid heel hartelijk welkom geheten voor een hapje en 
drankje. Waar haalt ze de tijd vandaan zoudt u zeggen, maar 
vooral de energie. Haar motto: “je krijgt er zoveel voor terug”. 
Inderdaad krijg je elke glimlach die je geeft soms weer dubbel 
terug, maar je moet ze wel blijven geven.

Ingrid, ga vooral zo door en we weten allemaal wel dat je 
dit niet alleen doet en ook niet zo graag in het zonnetje 
staat, maar voor deze ene keer dan.

Bedankt! trees

Vooruitblik Herdenkingsjaar Watersnood 1916
Honderd jaar geleden werd Waterland geteisterd door een grote watersnood. Velen moesten vluchten voor het 
water. onder andere ook naar de Beemster. Een oproep aan Beemsterlingen die uit overlevering van evacués  
verhalen of materiaal hebben om hierover contact op te nemen met Danielle Ernsting: d.ersnting@telfort.nl 
(477047). Waar bleven zij? gingen zij gewoon naar school? Zijn er nog contacten met families van geëvacueerden? 
Vragen waar Danielle graag antwoord op krijgt. 
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NU OOK VOORDEEL VOOR 
CIRKELPASHOUDERS  

in de Beemster! 
Bij onderstaande ondernemers kunt u 
terecht voor korting en aanbiedingen.

• Fitness De Kloek
• Bakkerij Santhe
• Bartels Bloemen
• Ranonkel Arrangeurs
• Ten Dam Zonwering 
• Restaurant Het Heerenhuis

• Novalux
• Kapsalon Beatrixpark
• Brasserie Alles met liefde 
• Eterij ‘t Middenpunt
• Autobedrijf Nico Konijn 
• Electro 2000

Novalux

088 - 55 99 600
klantenservice@zorgcirkel.com

www.zorgcirkel.com

Kijk snel op ww
w.tastybytalisa

.nl

VOOR EEN 
ONVERGETELIJKE 

DAG TUINFEESTEN
TROUWERIJEN

BEDRIJFSFEESTEN
MINI FESTIVAL

CATERING
GEEFT U EEN TUINFEEST, VERJAARDAG, JUBILEUM, BRUILOFT 

OF DENKT U ZELFS AAN EEN MINI FESTIVAL? TASTY EVENTS WEET VAN 
UW FEEST EEN ONVERGETELIJKE DAG TE MAKEN. OF DAT NOU GEHEEL 

VERZORGD IS OF ALLEEN EEN CATERING. ALLES IS MOGELIJK! 
ZO HEEFT U ALLE TIJD VOOR UW GASTEN. 

Tasty

est.
2012

EVENTS

Talisa & Samant
ha

 

Tasty_AdvBeemsterFeestweek_06.15_DEF.indd   1 30-06-15   11:26

“onze namen zijn john en Miranda van Dam. Wij staan al 
jaren met de Autoscooters; de bekende botsauto’s. Waar-
mee wij ons leven lang al in de Beemster staan en voor ons, 
onze ouders en opa en oma. 

In het jaar 2000 stonden wij er al 50 jaar en nu dus 65 jaar. Eerst 
met de welbekende spin en vanaf 1963 met de botsauto’s. Dus 
een echt familie bedrijf van vader op zoon. We komen oorspron-
kelijk uit Purmerend en wonen nu alweer heel wat jaren in 
Winkel. Hier stonden we eerst met onze woonwagen naast de 
loods en  sinds we het huis van onze ouders hebben overge-
nomen (wat voor de loods staat) wonen we hier met onze 
kinderen. We hebben een tweeling: Daisy is kapster en haar 
tweeling zus Macy is schoonheidsspecialiste en onze zoon, jordy 
leert voor mechatronicus en wil later het bedrijf voorzetten.“

Schiettent
“De fam. Dauphin staat al zeker 66 jaar op 

de kermis in Middenbeemster, mijn vader kwam 
daar als klein jochie met zijn moeder!

Ik - Elleke Dauphin - heb het (samen met mijn toen malige man) 
voortgezet toen mijn ouders ermee stopten. Intussen heb ik 
ondanks mijn scheiding de zaak voort gezet en sta nu inmiddels 
al 27 jaar op kermis met veel plezier! Friso Laanstra is bij ons 
komen werken 25 jaar geleden (begin juli in Laren als vakantie 
baantje). Hij vond het erg leuk en is sindsdien bij ons gebleven, 
ook toen ik (Elleke) gescheiden was, is Friso bij ons  (mijn doch-
teren ik) gebleven.  Friso komt dus ook al 25 jaar op de Beemster 

Botsauto’s

kermis met veel plezier! Het is tenslotte ook de leukste kermis 
van ‘t jaar! Hij hoopt er zeker nog 25 jaar aan vast te plakken! 
Friso is een heel goede medewerker - mijn rechterhand als ware! 
- bij ons en ik hoop ook dat hij nog lang bij ons blijft!”

Basisschool de Blauwe Morgenster zwaait groep 8 uit!

Vrijdag 3 juli was een bijzondere dag voor de kinderen van 
groep 8 op basisschool de Blauwe Morgenster in Midden-
beemster. De laatste schooldag vierden ze op speciale wijze. 
De hele school stond in het teken van de zomerspelen. De 
kinderen van groep 1 tm. 8 konden genieten van veel leuke 
spelletjes, een open podium met optredens en natuurlijk ijs 
en wentelteefjes. groep 8 had hierbij een speciale rol. Deze 
kinderen mochten deze dag de kleuters begeleiden bij de 
spelletjes.Toen voor alle kinderen de laatste schoolbel 
luidde voor de zomervakantie was voor groep 8 iets bijzonders geregeld. Zij verlieten de school over een rode 
loper en door een erehaag van ballonnen. De ouders van de kinderen hadden een speciaal lied waarmee ze de  
kinderen verrasten. Dit emotionele moment was voor de kinderen een mooie afsluiting van een fijne schooltijd.
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Verkort programma 67Ste BeemSter FeeStWeek Van 26 juli t/m 2 auguStuS 2015 

Vooraf:  Zaterdag 25 juli 2015
09.30 uur cENTRALE kEURINg BEEMSTER RUITERS
  Vandaag wordt op het terrein van de Beemsterruiters aan de Nekkerweg te Middenbeemster De CENTRALE KEURING   

van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) Regio Noord Holland gehouden.

19.00 uur  VISWEDSTRIjD
  LoCAtIe: Leeghwater 3 in de Groene Poort. Een rustig begin aan de waterkant, voorafgaande aan de Beemster Feestweek.
 Prijsuitreiking na afloop bij het Beemster Spijshuis.

 
Dag 1:  Zondag 26 juli 2015
10.00 uur  BEEMSTER BIDDAg, op de Ijsbaan, Middenbeemster 
  In vogelvlucht en verbonden met de klei”
  Op de grote paasvergadering van 1615 werden de plannen gemaakt voor de bouw van een proper kerkje in Middenbeemster.  

Inmiddels zijn wij 400 jaar verder en bijna al die jaren staat dat kerkje er ook. Nieuwsgierig hoe het verder gaat?   
Kom naar de jaarlijkse biddag op de ijsbaan!

 BALLoNNENWEDSTRIjD
 Voor kinderen tot 12 jaar. Deelname is gratis.
  Dit jaar zullen de ballonnen vanaf 13.15 uur bij de ingang van het ijsbaanterrein worden uitgedeeld. Om 13.45 uur gaan kinderen met 

ouders en grootouders in optocht naar het kermisterrein. Daar opent onze nieuwe burgemeester van Beek officieel de Beemster kermis 
2015 waarna de feestelijke ballonnen worden opgelaten. De kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij Novalux te Middenbeemster.

 ZESkAMP, ijsbaanterrein, aanvang 12.30 uur
  Gelijk aan twee jaar terug een zeskamp! Deze zeskamp wordt geopend om 12.30 uur met een ereronde en het   

voorstellen van alle teams die zich naar eigen invulling zullen verhullen in het thema ‘Feest’.
 DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00 ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg!

Dag 2:  Maandag 27 juli 2015
 Let op: jeugd jeu de boule gaat dit jaar niet door!!
 
18.30 uur BEEMSTER cUP
  Op het ijsbaanterrein aan de Nic. Cromhoutlaan. 
 De voorwedstrijd: oud SV Beemster tegen oud WBSV om 18.30 uur. 
  De grote finale SV Beemster – ZOB, om de Beemster Cup, aanvang 19.30 uur. In de rust worden de penalty’s genomen   

door pupillen van SV Beemster, WBSV en ZOB om de felbegeerde Penaltybokaal 2015. Entree; € 1,50  Kinderen gratis.
  DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00 ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg!

Dag 3: Dinsdag 28 juli 2015
13.30 uur  STEENWERPEN
 Steenwerpwedstrijden op de Marktpleinen. Prijsuitreiking na afloop voor Café De Oude Munt.
 DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00 ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg!

Dag 4:  Woensdag 29 juli 2015
13.00 uur MIDDAg voor BEEMSTERLINgEN 55 + 
zaal open  Voor alle 55+ Beemsterlingen in de grote zaal van Breidablick te Middenbeemster. Dit jaar komen Hermano en jikkie met 

programma: “De tijd van toen”….. met nu. Een vrolijk en uniek programma met meezing- en genietmuziek. 
 
17.00 uur BEAcHVoLLEYBAL
  De Beemster Beachvolleybal avond op de marktpleinen voor het cultureel centrum Onder de Linden en “ De Eterij”.   

Prijsuitreiking is direct na afloop.
 DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00 ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg! 

Dag 5:  Donderdag 30 juli 2015
12.00 uur jEU DE BoULES
  jeu de Boules wedstrijden (tripletten) voor dames en heren vanaf 13 jaar op het clubterrein van Touché une Boules, Tobias de 

Coeneplein te Middenbeemster. Deelname kosten per team € 9, -. Opgeven t/m 29 juli a.s. Prijsuitreiking na afloop in de kantine.

19.00 uur SkELTERRAcE 
  Het parcours heeft dit jaar een nieuwe locatie: namelijk rondom de speeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, 

Aurora en Belthoeve! De skelterrace voor de jeugd. Sportief en behendig racen de deelnemers over het parcours. Deelname gratis.
  
17.30 uur  3 TEgEN 3 VoETBAL oP HET IjSBAANTERREIN
  Het supersnelle voetbalspel 3 tegen 3, gespeeld door teams bestaande uit drie of vier spelers, op 1/8 deel van een voetbalveld! 

Toegang gratis! DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00 ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg! 

Dag 6: Vrijdag 31 juli 2015
10.15 uur  VEEBEooRDELEN
  In de leeftijdscategorie tot 30 jaar en van 30 jaar en ouder, beoordelen ca. 100 deelnemers van de Veeteeltstudieclub de 10  

aanwezige koeien. Dit om het Noord-Hollands kampioenschap. Toegang is gratis.   

10.30 uur STEENWERPEN TUSSEN ’T MIkPUNT, DE B.g. EN DE kERMISEXPLoITANTEN
 Dit vindt plaats voor Café de Oude Munt. 

13.00 uur - BoERDERIjMIDDAg oP DE MARkTPLEINEN
16.00 uur  De vrijdagmiddag op de marktpleinen staat weer in het teken van de boerderij, met dit jaar speciale aandacht voor ‘de kip en 

het ei’. Kom een kip vasthouden, rassen leren onderscheiden en van alles over eieren leren. 
   De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00 uur volop in beweging! 
 LET oP! Neem de kortingsbonnen mee en geniet deze middag van grote kortingen op onze gezellige BEEMSTER kermis!

19.30 uur SPIjkERBoEkHANgEN voor het Heerenhuis
  Kom vanavond je krachten meten met Spijkerbroekhangen! In verschillende leeftijdscategorieën en maak kans op leuke prijzen. 

Deelname is gratis.  

Dag 7: Zaterdag 1 augustus 2015
08.30 uur - RUITERDAg
16.30 uur  Op de terreinen van L.R. de Beemster Ruiters aan de Nekkerweg. Vanaf 08.30 uur zijn er afwisselend Dressuur en Springwedstrijden 

voor pony’s en paarden. Kijk voor een uitgebreid programma www.beemsterruiters.nl Toegang gratis!

14.00 uur -  kINDERMIDDAg - IjSBAANTERREIN, NIc. cRoMHoUTLAAN, MIDDENBEEMSTER  
16.00 uur  Een Vossenjacht voor jong en oud. Onderweg zijn er allerlei leuke spelletjes en puzzels. De jongste kinderen kunnen onder  

begeleiding van hun ouders meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 
    
20.30 uur BEEMSTER AVoND MET SPEcTAcULAIR VUURWERk - IjSBAANTERREIN, NIc. cRoMHoUTLAAN, MIDDENBEEMSTER 
  Voorafgaande aan de grote vuurwerkspektakel, waarmee de Beemster Feestweek officieel wordt afgesloten, hebben we dit jaar 

o.a.een spectaculaire ACROBATEN ACT hoog in de lucht, tot verzoek nummers bij de ROLLING PIANO. Een avond om nooit te 
vergeten. Gratis entree! 

    DE MEESTE kERMISATTRAcTIES ZIjN VAN 14.00  
ToT 01.00 UUR VoLoP IN BEWEgINg!

Dag 8: Zondag 3 augustus 2014
11.00 uur  DE BEEMSTER AUTocRoSS
  De Grote Prijs van Middenbeemster aan de Rijperweg te 

Middenbeemster. Toegang: volwassenen € 9,- en kinderen 
tot 12 jaar  € 2,-. Net als vorig jaar naast de standaard 
ritten ook de Rodeo! Dit jaar zijn weer extra prijzen te 
verdienen voor de beste vrouwelijke en beste mannelijke 
crosser. De prijsuitreiking, rond 22.00 uur, bij ’t Beemster 
Pannenkoeken en Spijshuis, Middenbeemster.

EHBo PoST
cULTUREEL cENTRUM oNDER DE LINDEN
Tijdens de Beemster Feestweek 2015 is op de volgende data een 
EHBO post ingericht in het cultureel centrum ‘Onder de Linden’ op 
het Marktplein aan de Middenweg te Middenbeemster. 
Dinsdag 28 juli: 13:30 - 21:00 uur
Woensdag 29 juli: 21:15 - 03:30 uur 
Vrijdag 30 juli 21:15 tot 03:30 uur
Zaterdag 1 augustus  21:30 tot 03:30 uur
Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze 
week, tijdens de diverse evenementen, weer belangeloos in.

Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze 
week, tijdens de diverse evenementen, weer belangeloos in.
Kijk voor meer informatie op
www.beemstergemeenschap.nl of vind ons op Facebook.

BEWAAkTE fIETSENSTALLINg
Tijdens de gehele kermisweek is er dagelijks weer een betaalde 
bewaakte fietsenstalling van 18.00 uur tot 02.00 uur op het parkeer-
terrein naast DEEN te Middenbeemster. Op beide zondagen is de 
stalling vanaf 14.00 uur geopend.



PATAT FRITESKRAAM VAN WESSELS
1 portie FRITES van 2,50 voor 1,50 euro

         met mayonaise 0,25 ct extra

World of football NIEUW!!
Bij inlevering van deze bon € 1,- korting.

Deze bon is de hele week geldig!

Feestweek-kermis aanbiedingen
Geldig voor de VRIJDAGMIDDAG VAN 31 juli 2015, VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR!!!

GOUKI de OLIEBOLLENKONING
Geldig voor meerdere keren:

11 OLIEBOLLEN voor 5 euro
9 KRENTENBOLLEN voor 5 euro

De SNOEPKRAAM
Zuurstokken div. smaken € 2,-
4 voor € 5,- / 10 voor € 10,-

KAMELENRACE
Bij besteding van 5 euro 1 SPEL EXTRA

SCHIETTENT Bij deelname 3 schoten 
gratis op haaientanden en sterren schieten

VISKRAAM
1 HARING van 2 euro voor 1,25 euro

BASKETBAL
60 BALLEN voor 2 euro

Funhouse Nieuw
4 RITTEN voor 5 euro

Kop van Jut Nieuw

Popcorn & Suikerspin op stok
3 halen 2 betalen, € 2,- per stuk

LUCKY DUCK
Bij inlevering van deze bon

SCHUIFSPEL
50 keer voor 6 euro

LA BAMBA
3 halen 2 betalen

VLIEGTUIGMOLEN
4 keer voor 5 euro

Mini CARS Nieuw
4 ritten voor 5 euro

GRIJPAUTOMATEN
20 keer spelen voor 5 euro

Churros
Kleine portie voor € 2,50

Botsauto’s
€ 1,- per wagen / vrijdagmiddag

Elastiek Trampoline
€ 0,50 korting bij deelname

BLUE POWER (POLYP)
3 keer voor 6 euro
7 keer voor 10 euro

No Limit NIEUW!!!

KINDERDRAAIMOLEN
4 keer voor 5 euro

LIJNTREK & BUSSENSPEL
4 keer trekken voor 3 euro

Main
Stage

B�m�er F��w�k 2015

De hele week heerlijke snacks op het achterplein!

maandag
27 juli DymansionSoul Society

Def Rhymz

dinsdag
28 juli

Dona pessy | Dj ernesto
colorFestiVal in het koetshUis
deelname op eigen risico!

bemma events

Zondag
26 juli

kriskross amsterDam
mr. walterz

Jetset
los met coverband Jetset!

woensdag
29 juli

sweet le Freak 
melle on sax

bigbird
De eindbazen onder de coverbands!

donderdag
30 juli colorFestiVal in het koetshUis

deelname op eigen risico!

Dymansiondj ernesto
Dé kermis top-40 dj!

vrijdag
31 juli

make & tak e 
jermaine anthony

fragment live
spijkerbroekhangen

georganiseerd door de BG

zaterdag
1 augustus

Brosias | mr. walters 
jim Born

coverband alle tijd
Dé band voor een feest!

zondag
2 augustus Dj ernestoakka & jesse v

Elke dag huis dj wim

80’s & 90’s Party



VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD, 
GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.
G.G. Schipperstraat 12, 1483 GE De Rijp, tel. 0299-397497

Dealer van Sterling Eccles en Sprite caravans Verkoop, onderhoud en schadeherstel  

Purmerenderweg 113c
1461 DG Zuidoostbeemster
Tel. 0299-654925 
www.vanvlierdencaravans.nl

U kunt bij ons terecht 
voor alles op het 

gebied van caravans 
en aanhangers.

Ook het juiste adres voor Onderhoud, Reparaties en Schadeherstel. MOVERS 
VANAF 

MONTAGE 
+ ACCU

ALWEER TWEE JAAR OP ONZE NIEUWE LOKATIE
Opruiming showmodellen 2015 Sterling en Sprite.

Wij wensen iedereeen een fantastische kermisweek toe!
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Nieuwe website 
voor Muziek aan 
de Middenweg 
Muziek aan de Middenweg timmert aan de weg! 
Niet alleen aan de Middenweg maar ook aan de digitale 
snelweg. Twee jonge betrokken ondernemende 
Beemsterlingen hebben ons als stichting geholpen met 
het realiseren van een fantastische nieuwe website.  

Niels Reuzenaar van Be Different (www.be-different.nl) en 
joris de Wit van Webuser (www.webuser.nl) werken veel 
samen. Niels, de designer, heeft de nieuwe website ontworpen 
en joris, de technische man, heeft ervoor gezorgd dat het 
ontwerp een werkende website is geworden. 

Deze ondernemers hebben als gezamenlijk doel zoveel moge-
lijk organisaties en instellingen te helpen door hun online 
presentatie zo optimaal mogelijk te maken. 

Muziek aan de Middenweg, staat er om bekend een zeer 
gevarieerd programma met een groot scala aan muziekstijlen 
neer te zetten en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun en 
hulp van velen. We denken aan de beschikbaarheid en gast-
vrijheid van de bedrijven en gezinnen op de locaties, de 
horeca aan de Middenweg en instellingen zoals de Beemster 
Keyser, Onder de Linden, de musea en vele anderen. Toch was 
het even onzeker of het evenement wel doorgang kon vinden. 

Een belangrijke sponsor heeft zich teruggetrokken, waardoor 
het beschikbare budget een flinke deuk opliep. Maar dankzij 
de subsidie van de Gemeente Beemster, de steun en hulp van 
een aantal Beemster Ondernemers en sympathisanten van 
Muziek aan de Middenweg hebben we het evenement voor 
dit jaar, de 13e editie, zeker kunnen stellen. Ook in 2015 
zullen de kerken, boerenerven, schuren, stallen en tuinen 
weer gevuld worden met jazz, pop, klassiek, folk, kinder-
liedjes, singer- songwriters, chansons en meer, veel meer.  
Om Muziek aan de Middenweg voor de toekomst te kunnen 
blijven garanderen is de stichting hard op zoek naar grote of 
enkele kleinere sponsoren die zich voor een langere tijd 
willen binden aan dit niet meer weg te denken evenement. 

Stichting Muziek aan de Middenweg verwelkomt u graag op 
zondag 16 augustus tijdens dit fantastische evenement. Tot 
die tijd zijn de ontwikkelingen te volgen via de nieuwe 
website www.muziekaandemiddenweg.nl.

Tentoonstelling ‘Einde en Nieuw Begin’ in Keyserin Middenbeemster

Tot en met 30 augustus 2015 is er in de kEYSERIN een 
indrukwekkende tentoonstelling te zien over de laatste 
jaren van Wo II in Duits- land en de eerste jaren van het 
nieuwe begin. Aanleiding vormt het einde van oorlog en 
geweld door het Nationaal Socialisme  van 70 jaar geleden. 

De expositie brengt de ellende van de oorlog in herinnering, de 
verdrijving, het zoeken van overlevenden naar hun familie. De 
moed om dienst te weigeren en weerstand te bieden. Het 
wordt  met foto’s en teksten dichtbij gebracht.

In de tentoonstelling komen de filosofe Hannah Arendt, de 
joodse Montessoripedagoge Clara Grunwald, de verzetsstrijder 
Georg Elser, de deserteur van de Wehmacht Heinrich Böll, en 

verder ook andere getuigen van die tijd aan het woord. De 
expositie wil ons waarschuwen dat het leed van de oorlog niet 
vergeten mag worden. Zij wil laten zien dat weigering en 
verzet mogelijk zijn. Zij zet er toe aan niet weg te kijken – ook 
vandaag niet, waar in Irak, Syrië en andere landen soldaten en 
burgers sterven. Een brochure met uit het Duits vertaalde 
teksten is beschikbaar.  De lemmata zijn genummerd, zodat ze 
makkelijk in de brochure terug zijn te vinden.  Deze vredesex-
positie wordt uitgebracht door het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, (www.vredesmuseum.nl) dat nauwe banden  
met de Friedensbibliothek in Berlijn Brandenburg onderhoudt.

openstelling: tijdens de activiteiten en diensten, 
verder  zondag van 13 – 17.00 uur



Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur.
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

Rijperweg 52a
1462 ME Middenbeemster

Tel. (0299) 671513
Fax (0299) 675460

Wij wensen iedereen een super 
gezellige feestweek

Dinsdag 28 juli zijn wij gesloten.
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Nekkerweg 65,
1461 LE Zuidoostbeemster

3 bos Alstroemeria - 5 euro

 Siem Knol
Alstroemeria

Bamestraweg 9,  Middenbeemster
telefoon nr 0299 681505 en 0622 031 031
info@bartels-bloemen.nl
www.bartels-bloemen.nl

Bij besteding vanaf 10 euro 10% korting op 
vertoon van zorgpas.

uw bloemist

We cover all our nuts, fruits, cereals, with 
high quality milk, dark, white chocolate

Insulindeweg 29, 1462 MJ  Middenbeemster NL

www.chocobeemster.nl

Schoonheidssalon Stina
wenst iedereen een

gezellige feestweek!

Diverse schoonheidsbehandelingen
manicure / permanente make-up

nu medische- en spa pedicure
erkend voetreflextherapie

Zwaansvliet 19, 1462 NE
Middenbeemster  tel: 0299 683 941

Merel en de tiener timmer-3-daagse

In augustus, in de periode voor de scholen weer beginnen en veel tieners al terug zijn van weggeweest kun je nog 
handiger worden als je al bent, bij de TIENER TIMMER 3 DAAgSE. In drie dagen “Handiger met je Handen” bij de 
Beemster School voor Meubelmaken in Zuidoostbeemster.

Een tiener die in ieder geval mee gaat doen is Merel van Dienst 
uit De Rijp. “Ik denk dat we bij de 3 daagse veel zullen doen met 
fijn hout. Dat vind ik leuk. Ik kan dan mijn eigen dingen maken. 
Normaal heb ik weinig geduld en kan ik slecht stil zitten. Als ik 
iets met mijn handen maak, word ik als vanzelf rustig en heb ik 
geduld. En ik kan creatief zijn!”

De Tiener Timmer 3 daagse is op 6,7 en 8 en op 13, 14 en 15 
augustus. Samen met andere jongeren leer je je eigen ontwerp te 

maken. Zoals, een kastje, een kapstok, een bizarre doos voor je 
Ipad of zelf iets verzinnen. De laatste dag wordt afgesloten met 
een kampvuur. De kosten zijn € 180,- per driedaagse, inclusief 
lunch en materiaal. 

Aanmelden: 
info@konijnmeubelmakers.nl of 0299-603092
De Tiener Timmer Driedaagse is een initiatief 
van Konijn Meubelmakers.

0299 - 60 30 92    
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

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

Beemster School voor Meubelmaken



Tijdens mijn installatie als burgemeester 
ontmoette ik de 12 jarige Femke Deitmers 
uit Zuidoostbeemster, lid van de Kinder-
raad Beemster en leerling van groep 8 van 
De Bloeiende Perelaar. Daarna zag ik haar 
opnieuw tijdens de disco en het jaarlijkse 
Frisfeest. Samen met Femke schonk ik de 
frisjes uit. Femke, kunnen we met recht 
een bezige bij noemen! Ik wil haar graag 
beter leren kennen!

Voor mij zit een vlotte, energieke 12 
jarige. Femke vertelt dat ze de afgelopen 
week heeft opgetreden met het Neder-
lands Kinder Theater (NKT). Toevallig heb 
ik een van de voorstellingen gezien en 
dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Een 
‘Van den Ende’ voorstelling onder de 
‘Kindertheaters’ kan ik wel zeggen. 
Femke zegt dat er veel meer Beemster 
kinderen bij het theater zitten, dat heb ik 
wel gezien. Leuk om te horen dat ook 
Femke mee deed!
Nu staat ze aan de vooravond van de eind-
musical ‘Sneeuwwitje en de zeven gang-
sters’. Femke speelt daarin de rol van een 

moderne, stoere versie van Sneeuwwitje. 
Na de musical zit haar basisschool carrière 
erop en gaat ze de stap naar de middel-
bare school maken. Dat is voor haar even 
wennen, maar ook voor de kleuters op de 
school! Femke vertelt dat alle kleuters 
haar kennen van spelletjes en activiteiten 
die ze met ze doet. Ze kennen me ook alle-
maal wel. “De kleuters denken dat ik van 
de wereld verdwijn. Ze vragen of ik nog 
wel een kaartje stuur”. 

Een populaire en betrokken meid is 
Femke. Volgend jaar gaat ze naar het Da 
Vinci college. “Daar hebben ze ook 
theater”, vertelt Femke verder. “Ik hou 
van dansen, acteren en zingen, dus dat 
vind ik wel leuk”. Wat ze later wil worden 
weet ze nog niet. Misschien wel iets met 
kinderen, maar of dit nu iets is als juf of in 
de zorg, dat is nog niet duidelijk.

Tegen het einde van het interview stel ik 
de volgende vraag: Stel dat jij het voor 
het zeggen zou hebben in Beemster, wat 
zou je dan willen veranderen? Femke is 

duidelijk: “Ik woon in Zuidoostbeemster. 
Daar worden woningen gebouwd, maar 
veel van die nieuwe mensen zijn 
vreemden. Ik zou wel graag wat meer in 
contact willen komen met hen. Misschien 
is het een idee om iets te organiseren op 
het schoolplein? Dan ken ik de kinderen 
ook en kan ik misschien ook eens op hen 
passen later.”

Ons gesprek had nog uren door kunnen 
gaan, maar de ‘plicht’ roept. Femke moet 
naar de Kinderraad Beemster. In de 
kantine van het gemeentehuis wordt 
onder het genot van frietjes een voorbe-
spreking gehouden voordat de Kinder-
raad voorstellen gaat presenteren 
omtrent de verkeersveiligheid rondom 
scholen. Een goed initiatief. U zult er nog 
zeker over horen. En Femke Deitmers? Ik 
denk dat we ook van haar nog veel gaan 
horen en zien in Beemster!

joyce Van Beek

BurGemeester Van Beemster

@ajmVanBeek

In gesprek met …. Femke Deitmers
Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel Beemsterlingen. 
Inspirerend en boeiend om naar de verhalen te luisteren en in gesprek te 
zijn over de meest uiteenlopende onderwerpen. Aan het verzoek van 
Binnendijks om elke maand een bijdrage te leveren aan het blad, geef ik 
graag gehoor. Hiervoor interview ik Beemsterlingen met een verhaal.
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ACTIVITEITENOVERZICHT rondom WIJKSTEUNPUNT MIDDELWIJCK JULI 2015

www.jipautomobielen.nl
GG Schipperstraat 2, De Rijp. Tel:0299-690161  Mobiel 06-20408937  

Wij wensen iedereen een spetterende feestweek. 

We zoeken vrijwilligers voor de 
Zondagmarkt op 6 september.

We maken een rooster met diensten
van 2 uur (tussen 8.00 en 18.00).

Zonder vrijwilligers kunnen we niet.
Iedereen die ons zo helpt 
krijgt een klein presentje.

geef je svp op via 
zondagmarkt@hotmail.com.

Vrijdag 31 juli:
 Klaverjassen in de zomerperiode (1x per maand)
Vaste wekelijkse activiteiten:
Alle dagen: koffiedrinken, voor iedereen toegankelijk
 10.00 uur, info: 0299-748032
Maandag Dameskoor
 13.30 - 15.30 uur info: 0299-683025
Woensdag: Handwerk en creatiefgroep
 14.30 - 16.30 uur info: 0299-690727
 (1 juli laatste keer voor vakantie)
Donderdag: Dorpswandeling
 1,5 km, 10.30 uur, info: 0299-748032

Inloopspreekuur WonenPlus, voor vragen over Welzijn, Wonen, 
Zorg en WonenPlus: donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Telefo-
nisch bereikbaar via: 0299-748032 (bij inspreken van de  voic-
email, reageren we z.s.m.)

Rolstoel en Scootmobielpool: 
In de hal staan een rolstoel en scootmobiel. Deze kunt u lenen 
voor een dag en in overleg voor meerdere dagen. Neemt u hier-
voor contact op met de gemeente, WonenPlus of Zorgcirkel. 

Wilt u een zaal huren voor een festiviteit? Neemt u dan 
contact op met de Zorgcirkel via 088-5591100
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Voor al uw: Financiële administratie • Fiscale dienstverlening • Loonadministratie

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN

GEZELLIGE
KERMISWEEK!

MET VRIENDELIJKE GROET
EERLIJK & HEERLIJK

VAN BERGE

Wethouder Zeeman 
opent ‘de kooi’ 

De officiële handeling door wethouder Aagje Zeeman zit er 
op.  Nog even de ‘verplichte’ groepsfoto en daarna weer gewoon aan de slag met de bal. De kinderen, tieners en jongeren 
uit Zuidoostbeemster kunnen in Zuidoostbeemster op een veilige manier hun sport beoefenen. Al wordt wel enige beheer-
sing gevraagd, want de bovenkant van de kooi is open. Een mooie plek naast de speeltuin. Dat vraagt om een nog nauwere 
band met deze vereniging. job Tolsma ontving als dank voor zijn inzet uit handen van de wethouder een voetbal. Ze liet in 
haar openingshandeling ook niet na te memoreren dat de Dorpsraad zes jaar geleden al begonnen was over dit sport-
veldje. officieus heet het nog ‘de kooi’ maar de wethouder riep op om een originele naam te bedenken.                          Geert
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Zomerwandelingen
Maandag 13 juli, 19.00 uur: 
  Raadhuiswandeling Graft. Start bij het schilderachtige raadhuisje op   

Raadhuisstraat 21 in Graft. Koffie na afloop in het raadhuisje met uitleg.
Dinsdag 14 juli, 9.15 uur: 
  start Middenweg 185, Stelling van Amsterdamwandeling. In de Beemster  

zijn forten, inundatiesluizen van de Stelling van Amsterdam te zien tijdens  
de wandeling.

Maandag 20 juli, 19.00 uur: 
  Rijperraadhuiswandeling. Start: Kleine Dam 1 in De Rijp. Koffie na afloop  

in het raadhuisje met uitleg.
Dinsdag 21 juli, 9.15 uur: 
 Beemsterrondje waarbij men kan genieten van de mooie polder.
Wandelen op eigen risico.
Informatie/opgave en afmelding: Daniella ernsting, 
tel. 0299-477047. Zie ook beemsterwandeling.webklik.nl.

Soos Westbeemster

02-07-2015  klaverjassen
1 Hr.  N. van Baar  5005
2 Mv. T. Bleeker-Kruijer 4979
3 Mv. T. Schipper-Voskuil 4890
 
Rummikub
1 Mv. Th. Hop-Kiebert

Aanleveren 
SPORTNIEUWS 
vóór vrijdag

31 juli 17.00 uur!

Pieter Hagendoorn - 0639878652

Voor al uw drukwerk, verpakkingen 
en pos-materialen

Wenst iedereen

een geweldige

feestweek!

D i s p l a y i n g       y o u r       s u c c e s s

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
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VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK,
7 DAGEN IN DE WEEK OPEN V.A. 9.00 UUR

•	 FIETs OPLAAD PUNT “GRATIs”.
•	 GEzELLIG TERRAs.
•	 REsTAURANT.
•	 PARTy EN VERGADERRUImTE.
•	 HOTEL EN GROEPsAccOmmODATIE.
•	 GROEPsUITJE: GOLFEN, FOOTGOLF
	 OF LAsER KLEIDUIVENscHIETEN.
•	 DIVERsE ARRANGEmENTEN
 OP AANVRAAG.

VOLGERWEG 42 BEEmsTER 0299 41 66 65
INFO@GOLFBAANBEEmsTER.NL

www.golfbaanbeemster.nl

Paviljoen de Jonckheeren

Wij wensen u een fijne feestweek

open op Zaterdag en Zondag Van 11.00 tot +/- 17 uur  oF op aFSpraak
(met thee,koFFie en taart) aan de WeStdijk 21 te WeStBeemSter

Theetuin Spierenburgh

Mag ik U even voorstellen: Ruud Borgman en Ivonne krui-
singa. Zij wonen al 18 jaar in de Beemster aan de West-
dijk. Ruud is geboren in het hartje van Amsterdam en 
Ivonne in oosthuizen. Zij kwamen elkaar tegen, vonden 
elkaar wel aardig en gingen in de jordaan wonen. Een 
antiekzaak werd hun plek. 

Eerst alle antiek verkopen en daarna wonen en een bedrijfje 
beginnen. Ruud was een broodtekenaar en stond op braderieen 
e.d. en zij begonnen aan huis met zeefdrukken en dit groeide 
langzamerhand uit tot een reclame/productiebedrijf. Zij pakten 
alles aan: belettering van auto’s, gevels, ramen, wegwijzers e.d. 
en ontwierpen huisstijlen voor kantoren en kleden ook  u nog 
hele bedrijven ‘aan’ . Onder het motto: ‘Alles is mogelijk’ bestaat 
RI&sign PRINT alweer bijna 30 jaar. In de reclame wereld is het: 
“Gisteren klaar” en “geen tijd” en om daar afstand van te 
nemen, zochten zij een  rustige stek. 

De familie Brouwer uit de Beemster besloot te gaan boeren in 
Frankrijk en dit lukte zodat hun boerderij aan de Westdijk te koop 
kwam. Er was gigantisch veel op te knappen maar het resultaat 
mag er wezen. De zuid-hollandse koeienstal is atelier en work-
shop ruimte geworden en nu ook dus een stukje theetuin. Zij 
kregen eindelijk weer tijd om te schilderen en te relaxen en Ruud 
ging weer exposeren en zo kon je hem ook al in de kerk van 

Edam bewonderen. Ook lieten Ivonne en Ruud hun plek al drie 
keer aan de Beemsterlingen zien op de Open Dag en dit jaar voor 
het eerst met de theetuin. Hun bedrijf staat nog in Amsterdam en 
de jordaan zit nog in hun hart, maar als je in de theetuin zit 
vergeet je alles. Het is echt niet alleen voor vrouwen (die hebben 
de naam) maar voor een ieder die even het vakantiegevoel wil 
krijgen of tot zichzelf wil komen. 

Naast de thee en heerlijk cakes kun je ook de schilderijen bewon-
deren en je inschrijven om zelf een portret te maken of van piep-
schuim een levensgroot beeld: ‘gewoon alles is mogelijk’. Als je 
straks een piagio (italiaanse driewieler) ziet rondrijden weet je 
waar die vandaan komt, want het is een stukje buitenland in de 
Beemster. “Een schilderij zelf maken in 1 dag”. Zie www.spieren-
burgh-atelier.nl

Als je er een keer geweest bent, wil je steeds weer terug.
trees

 

Onderh u   o d

Al-In Techniek bv 

 
Middelie Tel.: 0299-683350 w .al-in e niek.nww t ch l

V rkoope
Insta latiel



ZONDAG 26 juli 2015
KOOPZONDAG !!!!

open van 12.00- 17.00 uur
 

de rest van de kermisweek
zijn wij geopend :

 maandag 13.00-18.00
 dinsdag gesloten
 woensdag 9.00-18.00
 donderdag 9.00-18.00
 vrijdag 9.00-18.00
 zaterdag 9.00-18.00

 
Wij wensen iedereen

een heel fijne feestweek !!!!

BLOEMEN     zichtbaar
anders     PLANTEN

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN
MAANDAG 20 JULI T/M 10 AUGUSTUS

OP DINSDAG 11 AUGUSTUS
ZIJN WIJ WEER GEOPEND

    
      

 

 

  

    

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

WWW.RANONKEL.COM
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Tijdens de feestweek ook s’middags open,
maandag 27 juli en 3 augustus gesloten! 

 

 

 
Bakkerij Santhe wenst iedereen een gezellige feestweek toe!

Beemsterlants  
Slachtplaats

Wij wensen
u een 

prettige 
feestweek!

Modderdag voor BSO
Voor de kinderen van kinderdagverblijf ootje Tontel in de Middenbeem-
ster was het van maandag 29 juni tot vrijdag 3 juli dagelijks:  ‘ModderDag! 
‘ ModderDag is een landelijk initiatief waarbij kinderen zich helemaal 
mogen uitleven met modder. 

Doel is dat kinderen met de natuur spelen. Dit gebeurt landelijk steeds minder 
terwijl  het leuk en leerzaam is! Nadat het waterbeekje vol stond met water, de 
waterton gevuld was en de tuinslangen klaar lagen moesten de kinderen goed 
ingesmeerd worden, want de zon scheen volop!  Alle kinderen hadden oude kleren 
aangedaan of hadden hun zwemkleding mee. Eindelijk was het zover! ModderDag! 
Tijdens deze dagen is er vooral gespeeld met de elementen: water en zand. Lekker 
buitenspelen en vies worden is heerlijk! De kinderen konden lekker stampen in de 
modder, moddersoep maken en modderschilderijen schilderen. Na afloop zijn alle 
kinderen onder de sproeier gegaan, is alle modder weer weggespoeld en na het 
eten van een waterijsje is iedereen moe en voldaan naar huis gegaan.

Samen 
inbrekers de 
pas afsnijden
De vakantieperiode is in aantocht. 
De de politieadviseert: 
 Doe alsof u thuis bent
 Zorg dat iemand de post opruimt
 gebruik verlichting en tijdschakelaars

En blijft u thuis, wees dan ook alert.
Ziet of hoort u iets vreemds? Zoals een 
onbekende auto? Aarzel dan niet en bel 
direct de politie.  Bij spoed of heterdaad 
belt u 112  en anders 0900-8844. Zo kunnen 
we samen inbrekers de pas afsnijden!

112….. als elke seconde telt
0900-8844….. geen spoed, wel politie

Doe alsof u thuis 
bent

Voorkom 
inbraak
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BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON:  (0299) 452 452  n  GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET

OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

WIJZIGING AANHANGSEL 
LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 

HORECAVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat een melding wijziging aanhangsel leiding-
gevenden - op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet - is ingediend 
door het volgende horecabedrijf: 

 Rijperweg 83 (Het Heerenhuis)
De melding is ingediend in verband met de toevoeging en/of het vervallen van 
een leidinggevenden binnen het horecabedrijf.
Naar verwachting wordt binnen 8 weken op de aanvraag beslist. Van de eventu-
ele verlening van de vergunning wordt een kennisgeving gepubliceerd in de Bin-
nendijks en op de website van de gemeente. 
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u 
over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen, (0299) 
452 452. 

DE KEYSERIN ‘HUIS DER GEMEENTE’ 
VOOR DUUR VAN 2 JAAR

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2014 besloten “de 
Keyserin” ingaande 1 augustus 2015 voor de duur van 2 jaar met stilzwijgende 
verlenging aan te wijzen als ‘huis der gemeente’ voor het voltrekken van huwelijken/
geregistreerd partnerschap.

ZUIDERWEG 55
TOEPASSEN GEMEENTELIJKE COÖRDINATIEREGELING ZUIDERWEG 55
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  de gemeenteraad op 9 juni 2015 heeft besloten om de coördinatieregeling 
ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het 
bestemmingsplan Zuiderweg 55 en de omgevingsvergunning voor de bouw 
van de woning Zuiderweg 55. 

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestem-
mingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de 
besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de betreffende woning 
gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten 
is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing.
Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatierege-
ling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZUIDERWEG 55
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  het ontwerp van het bestemmingsplan Zuiderweg 55 ter inzage ligt ter  
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan beoogt het oprichten van een woning ter vervanging van 
een woning op een andere locatie op het perceel Zuiderweg 55 in Zuidoost-
beemster mogelijk te maken. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit met 
ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2015 van maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis van Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is te-
vens te raadplegen via www.beemster.net en ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mon-
deling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de 
gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten 

de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die monde-
ling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, (0299) 452 452. 

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING WONING ZUIDERWEG 55 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een 
woning op het perceel Zuiderweg 55 in Zuidoostbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2015 van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder 
ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Het ontwerpbestemmingsplan is 
tevens te raadplegen via www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende bovenstaande termijn van 6  weken kan een ieder schriftelijk of 
mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wet-
houders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en 
degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen con-
tact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, 
(0299) 452 452.
Een kennisgeving van alle hierboven genoemde gecoördineerde besluiten wordt 
tevens gepubliceerd in de Staatscourant.

KENNISGEVING GEWIJZIGD 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 

‘MIDDENWEG 22A 2014’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

  de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’ op 30 juni 
2015 gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 juli tot en met 24 augustus 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. Het vastgestelde 
bestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.beemster.net en www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het oprichten van een 
opslagloods op het perceel Middenweg 22a in Noordbeemster. De beoogde 
opslagloods is gelegen buiten het bestemmings- en bouwvlak van de bestemming 
‘Agrarisch – Hulpbedrijf’ van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en in 
strijd met enkele overige bouwregels. Door middel van het bestemmingsplan 
‘Middenweg 22a 2014’ wordt een bestemmings- en bouwvlakwijziging voorgestaan 
waarmee het bedrijfserf (planologisch) volgens Des Beemsters uitgangspunten 
wordt vormgegeven, en het verlenen van een omgevingsvergunning voor de 
beoogde opslagloods mogelijk wordt gemaakt. 

De doorgevoerde wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp 
houden verband met de uitvoerbaarheid van het graven van een achtererfsloot. 
Dit is één van de drie ruimtelijke maatregelen die door de gemeente als voor-
waarde wordt gesteld, naast het vergroten van het groene voorerf en het aan-
lengen van de zuidelijke erfbeplanting.
Daarnaast is de toelichting van het bestemmingsplan lichtelijk aangepast.

BEROEP INSTELLEN
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.

HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 24 juni 2015 besloten het volgende 
huisnummer vast te stellen:

 Middenpad 17 in Zuidoostbeemster (besluitnummer 1211082) 

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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van 
uw DigiD. 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.

OFFICIEEL

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
2 juli 2015 Zuiderweg 115e  Vervanging houten berging/ 

schuur door uitbouw praktijk
Burgemeester en wethouders 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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw 
DigiD. Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
9 juli 2015 Zuiderweg 15  Het vervangen en vergroten 

van een melkveestal

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na bekend-
making van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt 
en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
19 juni 2015 Middenweg 99  Vervangen, veranderen en   

uitbreiden ligboxenstal
20 juni 2015 Middenweg 186  Vestigen bruidswinkel en  

plaatsen reclamebord in tuin
22 juni 2015 Dirk Dekkerstraat Oprichten van 14 woningen
23 juni 2015 Nabij Middenweg 68,  Kappen van respectievelijk 26,
 nabij Middenweg 78-80,  20, 11 en 20 populieren
 nabij Middenweg 91-93, 
 nabij Nekkerweg 11 
24 juni 2015 Hobrederweg 17a  Gedeeltelijk vervangen en   

veranderen kapschuur
26 juni 2015 Zuiderweg 40a Wijzigen garage/berging

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. 

OFFICIEEL
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OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

GEMEENTEHUIS 
DINSDAG 28 JULI GESLOTEN

Vanwege de Beemster feestweek is het gemeentehuis op dinsdag 28 juli gesloten.

BURENDAG 2015
Op zaterdag 26 september wordt voor de 10e keer Burendag georganiseerd. Het 
Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen 
groepen mensen. Met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter bij elkaar 
brengen. Het Oranje Fons biedt daarom buurtorganisaties met goede ideeën een 
bijdrage tot 450 euro om plannen, die ze mét en vóór de buurt willen oppakken, 
op Burendag uit te voeren. Een bijdrage kan aangevraagd worden als je Burendag 
viert op 25, 26 of 27 september 2015.
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl

CONTROLE OP ALCOHOLGEBRUIK 
JONGEREN ONDER DE 18 JAAR

Toezichthouders op de Drank - en Horecawet zullen tijdens de Beemster kermis 
controleren op alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. 
Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze op een open-
bare plek alcohol bij zich hebben of drinken. Ook degene die alcohol aan jongeren 
onder de 18 jaar verkoopt is strafbaar. Als de toezichthouders een overtreding 
constateren, kunnen zij boetes uitdelen. De boetes voor jongeren tussen de 12 
en 16 jaar zijn 45 euro. Jongeren van 16 of 17 jaar moeten 90 euro betalen bij 
een overtreding.
Supermarkten of horecagelegenheden die alcohol verstrekken aan jongeren onder 
de 18 jaar riskeren een boete van 1360 euro bij een eerste overtreding. Gebeurt 
dit vaker, dan kan de burgemeester een vergunning schorsen of een tijdelijk verbod 
op verkoop van alcohol opleggen. Naast de controles op alcoholgebruik door jongeren 
onder de 18 jaar, houden politie en toezichthouders uiteraard ook toezicht op 
andere aspecten gerelateerd aan horeca, overlast en openbare orde en veiligheid.

ONDERZOEK BEHOEFTEN 
VOORZIENINGEN ZUIDOOSTBEEMSTER

Op 8 juni 2015 heeft de gemeente Beemster in samenwerking met De Beemster 
Compagnie een bewonersavond georganiseerd over mogelijke planontwikkeling in 
De Nieuwe Tuinderij west. Tijdens deze avond is gesproken over de vanuit diverse 
kanten geuite behoefte aan voorzieningen in het dorp. Hierbij is specifiek gekeken 
naar de inpassing van een supermarkt met diverse voorzieningen op de locatie 
naast De Spelemei.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is informatie verstrekt over de objectieve 
mogelijkheden voor een volwaardige supermarkt, op grond van onderzoeksgege-
vens. Ook is de mogelijke locatie voor een supermarkt toegelicht. Na deze infor-
matieronden hebben aanwezigen hun reacties kunnen geven, zowel mondeling 
als op reactieformulieren. Daarvan is door velen gebruik gemaakt. Op de formulie-
ren zijn veel reacties gegeven over wensen, behoeften en aandachtspunten. Ook 
bleek het aantal voor- en tegenstanders nagenoeg gelijk te zijn ten aanzien van de 
komst van een supermarkt. Om een beter beeld te krijgen van de behoeften van 
inwoners van Zuidoostbeemster, gaat De Beemster Compagnie een enquête la-
ten houden onder alle inwoners van de dorpskern Zuidoostbeemster. De gege-
vens die deze enquête opleveren, vormen de basis voor de verdere planvorming 
om al dan niet een supermarkt in Zuidoostbeemster te realiseren.

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

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
9 juli 2015 Middenpad 23  Het oprichten van een   

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

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 juli tot 
en met 24 augustus 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 
13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende 
deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente 
Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, 
kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de 
gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
22 juni 2015 Jisperweg 6  Vervangen en vergroten   

bedrijfshal tbv opslag   
landbouwmachines en   
landbouwproducten

22 juni 2015 Oostdijk 42  Vervangen en veranderen   
woning

23 juni 2015 Wormerweg t.o. nr. 21  Vervangen/verbreden brug  
door dam met duiker

29 juni 2015 Zuiderpad 40  Realiseren dakopbouw op   
woning en plaatsen dakkapel 
op voordakvlak woning

1 juli 2015 Nabij  Kappen van twee bomen
 Johannes Ruijterstraat 1 (elzen)
8 juli 2015 Kolkpad 4  Herbouwen van een woning

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.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw 
DigiD. 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.

ONTVANGEN AANVRAGEN 
VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. EN 

BIJZONDERE WETTEN 
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
26 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 

op of aan de openbare weg, 
driehoeksborden, campagne 
Kramer Keukens.

30 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voorwerpen 
op of aan de openbare weg, 
driehoeksborden, campagne 
Stichting Breedband Beemster

 2 juli 2015 N509 in Noordbeemster  Ontheffing verbod geluidshinder 
te veroorzaken, ivm noodzakelijk 
wegonderhoud tussen 6 en 8 
juli 2015

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 VERGUNNING 
OF ONTHEFFING A.P.V. EN 

BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
1 juli 2015 Gehele Beemster   Vergunning conform art. 2.10   

APV Beemster 2012 tbv   
plaatsen voorwerpen op de weg, 
driehoeks- borden, campagne  
Breedband Beemster

1 juli 2015 Gehele Beemster   Vergunning conform art. 2.10  
APV Beemster 2012 tbv   
plaatsen voorwerpen op de weg, 
driehoeks- borden, campagne  
Kramer 

2 juli 2015 N509 in Noordbeemster  Ontheffing art.4.6 lid 1  verbod 
geluidshinder te veroorzaken , 
ivm  noodzakelijk wegonderhoud 
tussen 6 en  8 juli

Beroepsmogelijkheid:
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis 
van Purmerend. U kunt hiervoor aan afspraak maken met de medewerker afdeling 
A.P.V. en Bijzondere wetten van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 
(0299) 452452. Gedurende de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden 
een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw 
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en 
de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. 
Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U 
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

OFFICIEEL

GEMEENTE EN ONDERNEMERS 
BEEMSTER OP ENERGIEMARKT 

BEEMSTER
Op zaterdag 3 oktober organiseren ondernemers uit Beemster samen met de 
gemeente een Energiemarkt. Deze markt staat in het teken van duurzaam wonen 
en werken. Ondernemers uit Beemster tonen allerlei mogelijkheden op het gebied 
van besparing, schone energie en techniek. De gemeente geeft informatie over 
geplande activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ook voor kinderen worden er 
activiteiten georganiseerd.
De Energiemarkt wordt gehouden op het bedrijventerrein Bamestra in Midden-
beemster van 10.00 tot 17.00 uur.
Ben jij ondernemer in Beemster en kun jij inwoners iets bieden op het gebied van 
duurzaamheid? Meld je dan nu aan via andre@electro2000.nl

KENT U IEMAND 
DIE EEN LINTJE VERDIENT?

Een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje ge-
noemd, kun je in Nederland om twee redenen ont-
vangen. Omdat je een briljante prestatie hebt gele-
verd in je werk en omdat je als vrijwilliger langdurig 
een bijdrage hebt geleverd aan de samenleving. 

In de gemeente Beemster wordt enorm veel vrijwil-
ligerswerk verricht en er zijn de afgelopen jaren dan 
ook veel Beemster vrijwilligers onderscheiden voor 
hun verdiensten voor de samenleving. Het is mooie 

gelegenheid om deze waardevolle personen eens extra in het zonnetje te zetten.

Als u vindt dat iemand, woonachtig in de gemeente Beemster, een lintje verdient, 
laat u dit dan weten aan de burgemeester van Beemster, mevrouw A.J.M. van 
Beek. Het kan om alles gaan: activiteiten voor de muziekvereniging of op het 
gebied van sport, buurtwerk of zorg. Activiteiten voor scholen, maar ook het 
schrijven van lokale geschiedenis of het bestuderen van het plaatselijke dialect.

Samen met de desbetreffende ambtenaar kijkt de burgemeester graag of de 
aanvraag inderdaad haalbaar is. Waar u rekening mee moet houden is dat de 
behandeling van een voorstel veel tijd kost. Voordrachten voor een lintje bij de 
Algemene Gelegenheid (Koningsdag) moeten uiterlijk op 1 augustus vooraf-
gaand aan Koningsdag bij de burgemeester zijn ingediend. Gaat het om een 
uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan is die termijn minimaal zes 
maanden. 

Indien u meer wilt weten over het aanvragen van een lintje, dan kunt u de site 
www.lintjes.nl raadplegen. Op deze site kunt u tevens een aanvraagformu-
lier downloaden. Ook kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker 
van de gemeente Beemster via telefoonnummer (0299) 68 21 44 of kijken 
op de website van de gemeente Beemster (www.beemster.net/bestuur/
onderscheidingen).

ALGEMEEN

OFFICIËLE PUBLICATIES FEESTWEEK IN
SCHERMER EN BEEMSTER OP ZONDAG
De gemeente Beemster publiceert de officiële publicaties 
over de Beemster feestweek in de Schermer en Beemster 
van zondag van 19 juli 2015. Ook worden alle officiële 
mededelingen gepubliceerd op www.beemster.net.
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Sportcentrum De Kloek
Insulindeweg 11
1462 MJ Middenbeemster

Sportcentrum Gym Alkmaar
Bestevaerstraat 51 
1812 PB Alkmaar

Telefoon (0299) 68 30 65
Mobiel 06 533 212 81
E-mail info@physicall.nl

Fysiotherapie • Bekkentherapie • Echografie 
Sportmassage • Revalidatie/Medische fitness

Stoelmassage • (Sportspecifieke) Personal training 
en testen • Gewichtsbeheersing-voedingsadvies

Hart- en longbegeleiding

www.physicall.nl

autobedrijf
GP Car Tech

Wij wensen u
een prettige feestweek!

Component 119 - 1446 WN Purmerend
Tel./fax : 0299 460 048

www.gpcartech.nl

Onderhoud, Reparatie, APK
en Airco service voor elk merk.

Ook verzorgen wij uw schade reparaties
en uitdeuken zonder spuiten

en raamreparaties!

WIJ ZIJN OOK IN 

DE ZOMER DE 

GEHELE DAG OPEN,

EN VOLLEDIG 

VOORZIEN VAN 

CLIMAT-CONTROLE

F I T N E S S  D E  K LO E K :  I N S U L I N D E W E G  11 ,  M I D D E N B E E M S T E R .  T E L E F O O N :  0 2 9 9  6 8  18  0 7

F I T N E S S D E K L O E K . N L

WIST U DAT FITNESS DE KLOEK HET FITNESS TOTAAL 
KEURMERK HEEFT? VOOR INFO: KEURMERKFITNESS.NL

Aanleveren 
advertenties en 

kopij vóór
vrijdag 31 juli

17.00 uur!

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

       Serendipity

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

06- 20301221, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl  

Op 24 en 25 juli 
en tijdens de feestweek
is de winkel gesloten!

Marinus van de 
Grijpers jubileerde

Vorig jaar was de voorkant vamn de feesteditie in het 
teken van de grijpers op de kermis. Marinus van de grij-
pers stond namelijk voor de 50 ste keer op de Beemster 
kermis. Hij niet alleen, denk ik, want de kermisklanten 
gaan al jaren lang samen naar de Beemster. Een hechte 
groep die elkaar graag hier treft, want zoals Marinus 
zegt: ‘Het is een gezellig feest om hier te staan.’

Mag ik u even voorstellen: Marinus Dören-
berg, woonachtig in Apeldoorn. Op zijn 
vierde jaar ging hij al met vader en moeder 
mee naar de Beemster kermis. De woon-
wagen stond toen op ‘het landje’. Op de 
kermis staat nu een container, die uitge-
schoven wordt tot 15 meter kermisat-
tractie vol met grijpers. De wielen gaan 
erin en de zijkant eruit en klaar is Marinus. 

De 49 grijpautomaten zitten er kant en 
klaar in en zodra de container staat, kan er 
gegrepen worden. Vroeger moest er eerst 
een tent opgebouwd worden en daar 
werden dan 16 automaten in opgebouwd. 
De kinderwagen stond gewoon tussen de 
automaten in en er werd niet gesproken 
over geluidshinder of zo. Het heeft wel een 
aantal jaren (50) geduurd voordat de 
Grijper van 16 tot 49 automaten kwam en 
dit is wel het maximum. In het begin 
moest je aan twee wielen draaien, wilde je 
de grijper datgene laten doen wat jij wilde. 
Ook moesten Marinus en zijn jongere 
broer gewoon naar de Beemster school. 
Elke kermis stond in een dorp of stad met 
school en daar gingen zij dan weer verder. 
Zodoende kent Marinus nog veel leeftijds-
genoten in de Beemster van de school. Zijn 

kinderen zaten op de rijdende school, 
maar zijn ook aangestoken door het 
kermisvirus. Marinus (16) en jordi (13) 
helpen enthousiast mee om de kraam op 
te bouwen. Zij nemen over een paar jaar 
de grijper van Marinus over, net als hij 
deed bij zijn vader en moeder. Dochter 
Didy staat al met haar eigen toko in Tilburg 
en kwam dinsdag naar de Beemster. Nu 
realiseer je je wel wat een familie bedrijf 
is, want ook zijn broer staat nu in Tilburg 
met de jackpot. Officieel woont Marinus in 
Apeldoorn, maar de hele zomer door staat 
hij op de kermissen (van 4 dagen tot 2 
weken aaneen). Dan is het ‘s winters 
natuurlijk ‘even bijkomen’. Niets ervan. De 
hele winter kun je bij Marinus terecht, al 
moet je dan wel even verderop. In oktober/
november staat hij al 20 jaar lang in 
Bratislava op de Hollandse kermis voor 
een maand. Met 20 kermisklanten uit 
Nederland en collega’s uit Frankrijk, Duits-
land en zelfs Marokko. 

In september zijn er de wijnfeesten. Met 
de kerst staat Marinus in Berlijn en ook 
met de jaarwisseling kun je zijn tent 
vinden op de Brandenburger Tor. Zijn over-
grootvader was een koe-boer in Steenwijk 

en begon met een draaimolen op de plaat-
selijke kermissen. Nu zit de hele familie 
(ook neven en nichten) in de kermis-
branche en tot nu toe bevalt het nog 
uitstekend. De Beemster kermis is een van 
de gemoedelijkste, want de collega’s zijn 
er ook allemaal en er is niet echt veel 
rottigheid. Het steenwerpen op de vrijdag-
occhtend met de gemeente en de Beem-
ster gemeenschapsleden onder leiding van 
Het Mikpunt is een traditie geworden, 
waar ook iedereen bij aanwezig wil zijn. 
Eén keer is slechts zijn wagen in beslag 
genomen in Polen, omdat men dacht dat 
het een soort gokkast was. Marinus moest 
de wagen laten staan. 

Het kostte een paar jaar, 26 rechtzaken en 
vijf advocaten om de wagen terug te 
krijgen. Na 50 jaar is toch de Beemster 
kermis vernieuwend en dus staan Marnius 
senior en junior en jordi vrolijk weer klaar 
op u te Lten grijpen 

Feliciteert u hen met hun 51-jarig jubi-
leum. 

trees
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Nieuws van Café Duijn Bowling Spierdijk:
Dit jaar bestaan wij 175 jaar en dit moet natuurlijk gevierd worden. Dit doen wij door het organiseren van diverse 
activiteiten voor jong en oud. Al deze activiteiten zijn terug te vinden op onze website in de agenda (www.bowling-
spierdijk.nl/agenda). Activiteiten die deze zomer op de agenda staan zijn:

Iedere dinsdag om 20:30 uur 
 Zomerse Bowling Competitie (óók voor niet-leden!)
Zaterdag 18 juli van 15:00 – 19:00 uur: 4e Kids Bowling Toernooi met 
 eten en een super leuke Bingo. Leuk voor de thuisblijvers!
Zaterdag 15 augustus: 
  Zwembroekbowlen! Met prijzen voor de origineelste zwemoutfit en 

na het bowlen afkoelen met een cocktail in ons buitenzwembad!

Vrijdag 28 augustus: 
 Workshop Landschap Schilderen o.l.v. Yvon Vlaar.
Opgeven voor deze activiteiten kan via 0229-561207. Meer informatie 
kun je op onze website vinden: www.bowlingspierdijk.nl.
Verder wensen wij iedereen een hele fijne zomer toe en hopen u eens 
te mogen begroeten in ons prachtige bedrijf!

Zomerse Groet, Gerard en Hélène

Rustenhoven 2
1462 NN Middenbeemster

06 27 05 68 49
www.vtzonwering.nl

Rustenhoven 2
1462 NN Middenbeemster

06 27 05 68 49
www.vtzonwering.nl

Wij wensen iedereen een fijne feestweek toe!

Turfpost is turf 
die per post 
verzonden wordt
We nemen u mee naar de oude school, 
waar tegenwoordig Breidablick gevestigd is.
 
Breidablick is een woon- en werkgemeenschap voor mensen 
met een beperking. De naam Breidablick is goed gekozen: je 
kunt een ‘brede blik’ werpen op het polderlandschap van de 
Beemster, beroemd om zijn weidsheid. Maar de naam staat ook 
voor de houding in het dagelijks werk: het streven naar respect 
voor de unieke biografie van ieder mens van de bewoners van 
Breidablick.
Vanuit dat standpunt gezien is een aantal mensen bezig  
geweest om producten te maken die de mens beschermen.  De 
turf, gehaald uit Noorwegen, was  en is hier uitstekend geschikt 
voor. Deze turfvezels zijn door natuurprocessen omgezette plan-
tenvezels. De turfvezels, die gebruikt worden voor de vervaardi-
ging van textielproducten en honderden tot duizenden jaren 
oud zijn, bevatten levenskrachten van onze toenmalige, vitalere 
aarde en een gezonde, van beschavingsin-vloeden vrije ,natuur.                                                                                                                                         
Deze turf  komt momenteel in de vorm van vezels naar Breida-
blick  en wordt daar verwerkt in diverse producten, van truien, 
computerslabs, inlegzooltjes, oliën en zalven tot dekbedden. 
Op dit moment is de vraag groter dan het aanbod en zoeken we 
eigenlijk mensen die een paar uurtjes de bewoners of alleen de 
turfpost kunnen helpen. Er  moet  gelokt worden (de zooltjes) , 
gebreid, geweven, gesponnen . Dit kan bij u thuis of op de 
instelling. Heeft u wat uurtjes over: bel aub. 0299 689 689.                                                                                                          
De turfartikelen zijn  te koop in de winkel van Breidablick en 
worden per post over heel Europa en Amerika gezonden. 

Zo ver en toch zo dichtbij: de turfpost,
trees
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Skelterrace
Donderdag 30 juli, start 19.00uur, 
Let op: NIEUWE LocATIE!

Het parcours heeft dit jaar een nieuwe 
locatie: namelijk rondom de speeltuin 
bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora 
en Belthoeve! 
Kom op tijd, zodat iedereen op tijd aan 
de start kan verschijnen! Er zijn geen 
kosten ver-bonden aan het meedoen 
aan de skelterrace. 
Meedoen? Geef je naam en leeftijd 
door via skelter-beemster@live.nl of 
zorg dat je op de avond zelf 15 
minuten voor de start bij de jurywagen 
aanwezig bent voor de inschrijving.

ViSWedStrijd
op zaterdag 25 juli 2015 om 19.00 
uur vindt de viswedstrijd weer 
plaats! omdat de nieuwe locatie 
vorig jaar voor veel vissen heeft 
gezorgd: dit jaar nogmaals 
dezelfde locatie, namelijk de wijk 
groene Poort en Leeghwater.

Een ploeg bestaat uit 5 personen 
waarvan één schrijver. Proef de 
ontspannen en gezelli-ge sfeer aan de 
waterkant en meld je aan om een 
dobbertje uit te gooien! 
Opgeven kan t/m donderdag 23 juli 
2015 via diepzeevissenbeemster@
gmail.com. In-schrijfgeld bedraagt 5 
euro per team. 

Boerderijmiddag 1 auguStuS  2014
Ik wil graag meedoen aan: (aankruisen wat van toepassing is)

 De hondenshow
 De huisdierenkeuring
 Ringsteken voor ponyruiters
 Ponykeuring (pony’s 1.20m hoog)

Naam inzender:

leeftijd:       jaar

Adres: 

tel.nr.:

Mailadres:

Soort huisdier:

Ras:

Naam huisdier:  

leeftijd huisdier: 

schofthoogte (pony): 

Graag mailen naar  boerderijmiddag@gmail.com 
Zie ook Facebook.com/boerderijmiddag

De inschrijvingen voor diverse evenementen gaan nu van start. 

inSchrijVingen jeu de BouleS, tripletteS
Op donderdag 30 juli, aanvang 12.00 uur, wordt het jaarlijkse triplettes, 3 tegen 3, jeu 
de boulestoernooi gespeeld met de leeftijdsgrens vanaf 13 jaar. 
Teams kunnen zich vanaf heden t/m 29 juli 2015 hiervoor aanmelden. Vol is vol! 

Ons team gaat heten;

En bestaat uit de volgende personen
1

2

3

Tel. nr. contactpersoon
 
Inschrijfkosten per team € 9, - te voldoen bij inlevering!
Inleveradres;
Frederika van Dijke Frits van Dalen
Latenstein 15 johan van Oldenbarneveldtstraat 15
Middenbeemster  Tel. 683980 Middenbeemster   Tel 681867

SpijkerBroekhangen:
Spijkerbroekhangen bij Het Heerenhuis, deelname is gratis. 
Vrijdag 31 juli, aanvang 19.30 uur

Naam: 

Geboortedatum: 

Inleveren bij Het Heerenhuis, Rijperweg 83, Middenbeemster

Inschrijven voor 
activiteiten Beemster 
Feestweek 2015

BeachVolleyBal 2015
Natuurlijk ook dit jaar weer op de woensdagavond van de feestweek, 29 juli 2015, een beachvolleybaltoernooi aan 
de marktzijde van ‘onder de Linden’ en ‘de Eterij’. Er kunnen hieraan 30 teams meedoen! Let op: de start is net als 
voorgaande jaren weer om 17.00 uur! De volgende regels zijn aanwezig voor deelname:

  Het team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Tijdens het spel moet minimaal 1 dame in het veld staan.   
Tijdens het spel mag er gewisseld worden.

  Er mogen twee spelers lid zijn van een volleybalvereniging, waarvan maximaal één persoon in het veld staat.
  De minimum leeftijd is 16 jaar. (op de dag)
  Kosten bedragen € 20,- per team. 15 minuten voor aanvang te voldoen bij het wedstrijdsecretariaat in de jurywagen. 
  Bij te laat aanwezig zijn van het team vervalt deelname en zal het reserveteam ingezet worden om te spelen.

Opgeven mogelijk vanaf 1 juli 2015 via beachvolleybal-beemster@live.nl. Vermeld hierbij: teamnaam, contactpersoon en  
telefoonnummer. Inschrijvingen voor 1 juli worden niet geaccepteerd en meedoen is pas zeker na bevestiging van inschrijving.

3 tegen 3 VoetBaltoernooi
Op donderdag 30 juli vind op het ijsbaanterrein voor iedereen vanaf 15 jaar het 3 tegen 3 Voetbaltoernooi plaats, aanvang 17.30 
uur. De inschrijvingskosten zijn € 12,- per team. Vul het inschrijfformulier volledig in en stuur het naar:
Robbert Vrijbloed Robbert Vrijbloed
H.M. van Randwijcklaan 34 Bloesemplein 7
1462XS Middenbeemster 1461 BD Zuidoostbeemster 

Team Naam: 

Contactpersoon: Telefoonnummer 

Adres Geboortedatum

Speler 1 

Speler 2

Speler 3

Speler 4 
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Kerkdiensten 1 en 2 augustus 2015

Doopsgezinde gemeente
Geen Dienst

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur Dienst met Aart Mak Kerk MB.

Rk.Parochie joannes de Doper
Zo. 10.00 uur  Samenzang/ Hans Nieuwkamp

Nicolaaskerk
Zo. 10.00 uur  Eucharistieviering, voorganger Pastor Louis Weel 

met medewerking van (klein) vakantiekoor

Kerkdiensten 8 en 9 augustus 2015

Doopsgezinde gemeente
Zo. 09.45 uur  Br. K. A. Booy, Wormerveer

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur  Dienst met jan Duin/ jakob-Strijder met God

                      mmv. Ars Musical olv. Marcel Settels Kapel ZOB

Rk.Parochie joannes de Doper
Zo. 10.00 uur  Samenzang/Amos 4.

Kerkdiensten  11 en 12 juli 2015

Doopsgezinde gemeente
Zo.  09.45 uur  Zr.T.de Boer, Oosthuizen

Protestantse gemeente Beemster 
Zo. 10.00 uur  Dienst met Lidy Schutten  Kerk MB.

Rk.Parochie joannes de Doper
Zo.  10.00 uur  Samenzang/ Amos 4

Nicolaaskerk
Za. 12.00 uur jongerenviering, voorganger Pastoor Marcelo

Zo. 10.00 uur   Eucharistieviering, voorganger Pastoor Marcelo 

met medewerking van vakantiekoor

 15.00 uur   Eucharistieviering van en voor de Filipijnse ge-

meenschap

Kerkdiensten  18 en 19 juli 2015

Doopsgezinde gemeente
Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur   Feestelijke Zomerdienst mmv. Femke Leek zang 

Kapel ZOB.

Rk.Parochie joannes de Doper 
Zo.  10.00 uur  Samenzang Marcelo

Nicolaaskerk
Za. 12.00 uur  jongerenviering, voorganger Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering, voorganger Partos Louis Weel 

met medewerking van vakantiekoor ! plus !

Kerkdiensten 25 en 26 juli 2015

Doopsgezinde gemeente
 Zo.  10.00 uur  Beemster Biddag 10 uur Ijsbaan

Protestantse gemeente Beemster
Zo. 10.00 uur   Beemster Biddag, Vogelvrij en Verbonden 

  mmv. roofvogelshow voor de kinderen. 

  Beemsterfanare olv. Wim Klaver

  Femke Leek zang, jan Maarten Koeman piano

  Een speciale muzikale gast, en…. Ijbaan

Rk.Paorcihie joannes de Doper
 10.00 uur  Beemsterbiddag Ijsbaan

Nicolaaskerk
Zo. 10.00 uur   Eucharistieviering, voorganger Pastor Louis Weel 

met medewerking van vakantiekoor

Doopsgezinde gemeente Beemster – oosthuizen
kerkdiensten in de Doopsgezinde Vermaning Beemster, 

12 juli 9.45 uur Zr. T. de  Boer, Oosthuizen
9 augustus 9.45 uur br. K.A. Booy, Wormerveer

Zusterkring: 7 juli om 20.00 uur. De bedoeling is dat ieder iets 
inbrengt: een gedicht, verhaal, spel enz. 
Als U naar een bijeenkomst wilt en U heeft geen vervoer, neem 
contact op met A.Stolp-Simons 0299 683324of C. van Splunter 
- Koeman 0299 681263. Zij zorgen dat U in de kerk komt.

W W W . R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

DE VIJF VAN CO
1.  MODERN   
2.  KWALITEIT
3.  AANDACHT

4.  VAKMANSCHAP
5.  VOORDELIG

0299 67 34 64

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 
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Wij zijn gesloten van
maandag 27 juli

t/m maandag 3 augustus.

Wij wensen u een prettige feestweek!



Advocaat, mediator, coach mr. A.j. Butter, Middenweg 2 1463 HA 

N-Beemster, t: 06 54288049, e:mail@bertbutter.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  Mid-

denbeemster. 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. Middenbeem-

ster 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

inFormatieruBriek
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