
Publiek stemt over deelnemers ‘uit! aan het marktPlein’

Tijdens de 13e editie van ‘Muziek aan de Middenweg’ had het publiek de mogelijkheid om te 
laten weten welke solist of groep de publieksprijs zou moeten krijgen. Deze prijs is niet zomaar 
een eervolle vermelding, maar geeft de winnaar de gelegenheid om op zondagmiddag 27 sep-
tember een optreden te verzorgen tijdens ‘UIT ! aan het Marktplein.’ 
Bij dit nieuwe evenement zullen Cultureel Centrum Onder de Linden, de Keyserkerk en de Key-
serin in samenwerking een muziekestafette verzorgen. Drie optredens zijn al bekend en het 
vierde kan door het publiek bepaald worden. Tot woensdag 26 augustus is de mogelijkheid om 
via www.muziekaandemiddenweg.nl een stem uit te brengen en daarmee te bepalen hoe het 
programma van ‘UIT! aan het Marktplein’ er uit gaat zien. 
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IN PLAATS VAN KAARTEN 

Arjan Duursma & Nowella Telleman 
GAAN 4 SEPTEMBER 2015 TROUWEN 

 U BENT VAN HARTE UITGENODIGD 
ONS TE FELICITEREN 
VAN 15.30 UUR TOT 17.30 UUR 

IN HET HEERENHUIS TE MIDDENBEEMSTER 
 ONZE BRUIDSSUITE: DE EENHOORN 58 - 1462 ER MIDDENBEEMSTER 

  

Traditiegetrouw kwam Muziek aan 
de Middenweg afgelopen zondag 
enigszins traag op gang. 

Naarmate de dag vorderde, werd het allengs 
drukker langs de Middenweg. Op zo’n vijfen-
twintig locaties kon genoten worden van zeer 
uiteenlopende muzikale en theatrale optredens. 
Voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. 

Getuige de tot kindertuin omgetoverde boom-
gaard voor het Bezoekerscentrum. Bezoekers 
en artiesten lieten zich niet  kisten door het ‘inci-
dentele miezertje’. Uiteindelijk komt de sfeer 
van deze dag toch het best tot zijn recht als er 
in de buitenlucht gespeeld wordt.  Waarbij een 
reünie-achtige sfeer ontstaat. We zien UIT naar 
het festival van zondag 27 September.

(GH)

‘Spetterende’ afsluiting
Muziek aan de Middenweg

BEEMSTERniEuwS? www.binnendijks.nu

donderdag 3 sePtember:

Afscheidsreceptie meester 
Paul Mounoury
Na meer dan veertig jaar  
basisonderwijs gaat Paul Mounoury 
met ingang van het huidige schooljaar 
met pensioen. 

De directie en het personeel van De Blauwe 
Morgenster bieden hem een afscheidsre-
ceptie aan. Deze wordt gehouden  op de 
basisschool op donderdag 3 september van 
16.00 – 17.30 uur. Belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd. Paul heeft te kennen 
gegeven een beeld van de bekende  kunstenaar 
Frank Rosen zeer te waarderen. Een envelop 

met inhoud kan tijdens de receptie in de 
Paulbus gedaan worden. 
Contactpersoon: Monique Rasker
monique.rasker@blauwemorgenster.nl
06 143 77 189

Paul Mounoury met een deel van zijn leerlingen tijdens 
de les  over de dodehoekspiegel in maart van dit jaar.

Arie en Lien 60 jaar getrouwd
Arie en Lien Bol kwamen elkaar in Assen tegen. Arie zat daar in militaire dienst en 
Lien woonde daar. Lien werkte in de wasserij en stond met haar nicht te praten toen 
Arie  met zijn maat langs kwam. Tussen de nicht en de maat is het niets geworden, 
maar Arie en Lien zijn op 19 augustus in Assen getrouwd. Nu, 60 jaar later, zijn Lien en 
Arie nog steeds getrouwd en ze wonen al heel lang in de Beemster.

Arie kwam van de Oosthuizerweg en heeft 40 
dienstjaren als chauffeur op zijn status staan. 
Hij begon bij het Waterschap, bij Ooms in de 
wegenbouw, als vrachtwagenchauffeur bij 
Hellingman en tot slot als buschauffeur bij de 
NACO / NZH en nu Connexion. 
Lien ging in het huishouden, zorgen voor 
Arie zijn moeder en later voor de kinderen en 
kleinkinderen. Lien (Engelina) haar zus (Ger-
redina) kwam met 7 jaar bij hun wonen en 
zoon Simon en dochter Tiny wonen ook om 
het hoekje. Drie kleindochters (Simone, Anne-
marie en Jessica) en op dit moment lopen er 
twee achterkleindochters bij hen over de 

vloer. Zij zijn net terug van hun stacaravan 
waar zij de zomer doorbrengen.
Met hun 84 en 80 jaar draaien zij nog elke 
vrijdag mee met de soos in Middelwijck en zorgt 
Lien voor de koffie. Zij hopen dit nog lang te 
blijven doen. Zij kregen een brief van de koning 
met de post met de felicitaties en woensdag 
19 augustus zijn zij met de hele familie de bloe-
metjes buiten gaan zetten om op 11 september 
weer hun kansen te wagen met het klaverjassen. 
Burgemeester Joyce van Beek zat gezellig aan 
met de familie en wij hebben beloofd over 5 jaar 
weer terug te komen.

Trees

Een deel van de familie met de burgemeester.
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JonkSign.nl

veel muziek, 
straattheater, 
kindermarkt,
boerenmarkt, 
automarkt,
modeshow en 
ponyrijden

6 5

met dank
aan:

11:00 uur
t/m 17:00 uur

Van ‘t Hek, Plus, ‘t Beemster Spijshuis, 
Eterij ’t Middenpunt, Tromp Makelaars, 

Brasserie Alles met Liefde, Nijdra, Ten Dam,
Electro 2000, Arie Hollenberg, Lammes RVS, 

Stoer in de Beemster, Golfbaan Beemster, 
Cono, Dekker, Ins & Outs en Oude Munt 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias de Coenestraat 3a 
1462 KR Middenbeemster 
 
W   www.cjgbeemster.nl 
E    cjgbeemster@ggdzw.nl 
T    0299-748004 
 

 

CJG Beemster 
 
 

Zondagmarkt 
6 september 2015

Maak kennis met het centrum voor jeugd en gezin Beemster 

Ontdek wat het centrum voor jeugd en gezin jou te bieden heeft 

Doe mee met de fotowedstrijd en win een dagje uit voor jouw gezin! 

 
 

Kijk ook eens op www.cjgbeemster.nl voor informatie over activiteiten en cursussen 

Je kijkt je ogen uit 
op de Zondagmarkt
Elke eerste zondag van september is het al vroeg druk in Middenbeemster. Al 
vanaf een uur of zes ’s ochtends komen de eerste marktkoopmannen om hun 
kramen op te bouwen voor de jaarlijkse Zondagmarkt. 

Hoewel de markt officieel pas om 11.00 uur 
open gaat, is het ruim daarvoor al gezellig 
druk in het centrum van Middenbeemster. 
De straten rondom de winkels in het dorp zijn 
dan gevuld met ruim 200 kramen waarop 
van alles te koop wordt aangeboden. Elk jaar 
trekt de markt weer duizenden mensen die 
over de markt trekken op zoek naar koopjes 
en genieten van de goede sfeer. 

Op de uitgebreide markt kijk je je ogen 
uit. Naast de verschillende koopwaar op 
de kramen is er ook een speciaal stuk voor 
streekproducten op het kruispunt van Mid-
denbeemster. Even verderop is tot 14.00 
uur een kindermarkt op ’t Landje gevolgd 
door verschillende muzikale optredens in 
de middag. Verder de Rijperweg op staat de 
automarkt waar autodealers hun glimmende 
bolides uitstallen en ook verschillende cara-
vans te bewonderen zijn.

Op het parkeerterrein naast Deen is een 
podium neergezet waar de hele dag door 

optredens zijn en op het Tobias de Coeneplein 
houdt ambulance- en brandweerpersoneel 
demonstraties. Op de markt zelf loopt een 
bont gezelschap van artiesten door het 
publiek heen om de mensen te vermaken 
met muziek en diverse acts. 

Kortom, de Zondagmarkt is een groot eve-
nement dat ieder jaar weer veel bezoekers 
trekt. Dat kan alleen in goede banen worden 
geleid met behulp van veel vrijwilligers. De 
organisatie zoekt nog vrijwilligers en ver-
keersregelaars.

Aanmelden is mogelijk door een 
mailtje te sturen naar: 
zondagmarkt@hotmail.com 
of te bellen met het bestuur: 
Peter van den Hoonaard (06-30888423) 
of Govert Coster (0299-681671).

Zangworkshop   
Een krachtiger en helderder stemgeluid 
door je adem anders te gebruiken?  
Bewust worden van je lichaamstaal en 
speelse oefeningen naar aanleiding 
van een muziekstuk komen allemaal 
aan bod in de Zangworkshop door 
Sabine Kirsten (sopraan/zangcoach) en 
Marijke de Wit (podiumpresentatie) 
in samenwerking met Zangvereniging 
Harmonie uit de Beemster. 

Zaterdagmiddag 19 september in De Keyserin (Middenbeemster) van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Graag voor 15 september opgeven via 
carlableesing@hotmail.com. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op 
www.zangverenigingharmonie.nl.

Sabine Kirsten, 
sopraan uit Alkmaar.

In de druivenstruik van Anja Hulsege in de kas aan de Zuiddijk heeft een 
lijster een nestje met drie jongen. De ouders vliegen af en aan om hun jongen 
te voeren. Zij groeien als kool en zullen al snel de wijde wereld in trekken. 

nestje tussen de druiven
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Simon heeft in 1999 voor het ondernemerschap 
gekozen en werkt nauw samen met Annemarie.

Gesteund en samenwerkend met zijn 
vrouw Annemarie startte hij het bedrijf 
Espé Motorenrevisie aan Signaal 19 in de 
Baanstee-Oost te Purmerend. Inmiddels is 
zijn expertise in de regio en ver daarbuiten 
bekend. Hij wordt veelal ingeroepen door 
bedrijven als garages en dealers maar ook 
door particulieren als zijnde de specialist op 
zijn vakgebied. Het reviseren van motoren 
wordt niet als vak apart gegeven in de hui-
dige opleiding monteur mobiele werktuigen. 
Hetgeen betekent dat de vaardigheden 
slechts in de praktijk opgedaan kunnen 
worden. 

In 2011 werd Espé partner van Diesel Büchli 
in Harderwijk. Beiden zijn lid van de BOVAG 
afdeling motorenrevisie en geven gezamen-
lijk trainingen en bijscholing om dit vak van 
uitsterven te behoeden en hun kennis over te 
brengen aan een jongere generatie. Daarbij 
is een netwerk van contacten onontbeer-
lijk. Dat men Simon weet te vinden, werd 
een aantal jaar geleden wel zeer duide-
lijk. Een uit Duitsland afkomstige persoon 
had huis en haard verkocht om zijn horizon 
te verleggen naar het Middellandse zeege-
bied. Hij had een casco boot inclusief motor 
gekocht en daar een peperdure teakhouten 
dek omheen laten bouwen. 

De constructie bleek echter niet bepaald 
waterproof en strandde voor de kust bij 
IJmuiden.
Via via werd Espé ingeschakeld om als 
redder in nood te fungeren. Helaas heeft het 
teakhouten dek de operatie niet overleefd, 
daar deze vrijwel volledig verwijderd moest 
worden. ‘Tja, je moet er wel bij kunnen 
natuurlijk,’ aldus Simon. Na een geslaagde 

reparatie was de levensduur van de motor 
verlengd en het schip weer zeewaardig. 
Een welgemeend bedankkaartje vanuit een 
warm land aan de Middellandse zee gaf 
aan dat de eigenaar van het schip meer dan 
tevreden was. Dat het repareren en reviseren 
van motoren niet alleen Simons werk is maar 
ook een hobby moge duidelijk zijn. 

Hij is de trotse bezitter van een groene 
Dodge 1943. Deze hobby- auto werd ingezet 
bij de viering van 5 mei en is te bewonderen 
in Agrarisch Museum Westerhem te Midden-
beemster. Annemarie zoekt haar ontspan-
ning in een andere tak van sport. Al sinds 
haar tiende levensjaar maakt zij met haar 
bugel deel uit van de Beemsters Fanfare. 
Espé is niet alleen een betrokken partner 
voor diegenen die motorpech hebben, maar 
ook voor het verenigingswezen in hun woon-
plaats Middenbeemster.

Joke

Espé Motorenrevisie 
Signaal 19, 1446 WT Purmerend
(lid BOVAG/Revisiebedrijven)
info@espemotorenrevisie.nl
tel: 0299-666800, fax: 0299-667004
mobiel: 06-12644514

Binnendijksebedrijven
de motor loopt
Simon Pols is direct na het afronden van zijn opleiding in de autobranche 
als algemeen monteur aan de slag gegaan. Een beroep dat ook zijn vader 
uitoefende. Al vrij snel kwam hij tot de ontdekking dat zijn voorliefde uitging 
naar het meer specialistische werk zoals het daadwerkelijk reviseren en 
repareren van allerhande motoren. In 1999 besloot Simon de sprong te wagen 
en werd zelfstandig ondernemer. 

in gesprek met…
dinie de vries

 
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.

Tijdens de Open Dag Beemster op 14 mei 
(Hemelvaartsdag) maakte ik een rondje door 
Beemster. Veel Beemsterlingen openden die 
dag hun deuren. Een dag die wat mij betreft 
te kort was, want ik heb lang niet alles kunnen 
bekijken. In Noordbeemster werd ik aange-
naam verrast bij Rustpunt Kruisoord, Nek-
kerweg 3. Bezoekers konden het nodige 
aanschouwen en onder andere schapenwol 
spinnen en het Beemster Zeepfabriekje ver-
kocht ambachtelijk gemaakte natuurlijke 
Beemster zeep. Dit alles op het terrein van de 
familie De Vries. Naast de stolpboerderij staat 
een knus ingericht tuinhuis voor voorbijgan-
gers, een zogenaamd Rustpunt. Een van de 
drie rustpunten die Beemster rijk is. Op een 
warme maandagochtend in juli spreek ik een 
enthousiaste Dinie de Vries. 

Rustpunt Kruisoord, gelegen in het puntje 
van Noordbeemster dankt haar naam aan het 
kleine veengebied Kruisoord (op oude kaarten 
als Cruys Oort geschreven) dat bij de droog-
legging van De Beemster is meegenomen 
en waar de dijk langs is gelegd. Dinie vertelt 
‘Beemster ligt lager en als je bij ons op het erf 
staat kun je mooi de polder in kijken. Gasten 
wijs ik er altijd op.’ Zo’n drie jaar geleden is het 
idee ontstaan om in een blokhut voor voorbij-
gangers een rustplaats aan te bieden waar ze 
hun broodje op kunnen eten en iets kunnen 
drinken. ‘Ik kom oorspronkelijk uit Salland, de 
liefde heeft me 37 jaar geleden hier gebracht,’ 
aldus Dinie. Oorspronkelijk kent Dinie het idee 
van Rustpunten uit het Sallandse. Dinie ver-
telt verder: ‘Nu onze drie kinderen de deur uit 
zijn en wij daardoor minder aanloop hebben, 
leek het ons leuk om ons erf open te stellen 
voor bezoekers. We hebben sowieso nog wel 
genoeg om handen, hoor. Een zorgboerderij 
hebben we ook naast de verkoop van scha-
penhekken. Al elf jaar lang werken mensen 
van Odion twee dagen per week bij ons. 
Maar het leek ons ook leuk om een rustpunt 
te starten.’ Dinie is enthousiast. Vorige week 

zijn er gedurende de week zo’n vijftig mensen 
langsgekomen. Het rustpunt brengt haar veel. 
De mensen die ze ontmoet en de verhalen 
achter de mensen. Het gastenboekje wordt 
uit de tas gehaald. Voor Dinie een waardevol 
document en kostbaar kleinood. 

‘Rustpunten zijn nog niet zo bekend. Soms 
staan voorbijgangers aarzelend in de poort en 
dan loop ik naar ze toe. Bij elk rustpunt vind 
je een fietspomp, kun je tegen geringe beta-
ling iets drinken, je broodje eten en meestal 
is er ook een toilet.’ Dinie vertelt dat ze eens 
20 euro in het geldkistje vond met een briefje 
erbij van een mevrouw uit Amsterdam. Deze 
dame had voor 2 euro iets gedronken en 
vroeg of ik 18 euro over wilde maken naar 
haar. “Dat is toch mooi!”

Commercieel is ze niet. ‘In mijn omgeving 
zeggen ze weleens dat ik meer reclame 
moet maken, maar dat wil ik helemaal niet. 
Mensen komen vanzelf weer terug en het ver-
telt zichzelf wel voort. En daarbij: Je wordt er 
niet rijk van, maar wel blij! En daar gaat het 
om!’Bescheiden is ze ook ‘Ik zit hier eigenlijk 
niet voor mezelf. Ik wil meer aandacht ves-
tigen op alle Rustpunten. Het is heerlijk als 
je wandelt of fietst en je kunt even rustig bij-
komen op de meest bijzondere plaatsen.’ 

Het is gelukt, Dinie heeft mij nog enthousi-
aster gemaakt en ik weet waar ik tijdens mijn 
familiedag zeker langs ga. De twee andere 
Rustpunten in Beemster vindt u aan de Jis-
perweg 137 in Westbeemster nabij de Weeg-
brug en bij de Boetserie aan de Westdijk 18 te 
Noordbeemster

 
Joyce van Beek

BurGemeesTer van BeemsTer

@aJmvanBeek

www.BinnEndiJkS.nu
Espé Motorenrevisie

Signaal 19, 1446 WT Purmerend
0299 666 800
info@espemotorenrevisie.nl
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KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
21 augustus 2015 Hobrederweg 38  Oprichten woning met aan-

gebouwde garage

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

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 augustus 
tot en met 5 oktober 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 
13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn 
kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wet-
houders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de 
gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met 
het team Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING  

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
4 augustus 2015 Koksburg 2 Kappen lindeboom
10 augustus 2015 Middenweg 32 Brandveilig gebruik pand

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. 

ONTVANGEN AANVRAGEN 
VERGUNNING OF ONTHEFFING A.P.V. 

EN BIJZONDERE WETTEN 
Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
3 juli 2015 Middenweg 176  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan de  
openbare weg, steiger

6  juli 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Fonds Gehandicapten-
sport in landelijke collecte- 
periode van CBF

8 juli 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Oranjefonds in vrije  
collecteperiode van CBF

14 juli 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Reumafonds in   
landelijke collecteperiode  
van CBF

23 juli 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Nationaal Fonds   
Kinderhulp in landelijke   
collecteperiode van CBF

24 juli 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan de  
openbare weg, driehoeks- 
borden, campagne WeCycle

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIER 

Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
3 augustus 2015 Nekkerweg 63   Oprichten van een   

kantoorgebouw (2e fase)
5 augustus 2015 Jisperweg 108   Aanleggen paardenbak met 

hekwerk
6 augustus 2015 Zuiderweg 115e  Uitbouwen woning tbv de  

fysiotherapiepraktijk
12 augustus 2015 Gerrit Köhnestraat 1 t/m 15 Oprichten 3 twee-onder-
   (oneven) en 2 t/m 12 een-kap woningen met
   (even) (voorheen Dirk  aangebouwde garage en 8
   Dekkerstraat) rijtjeswoningen met bergingen
12 augustus 2015 Middenweg 99  Vervangen, veranderen en  

uitbreiden van een ligboxen-
stal

17 augustus 2015 thv Middenweg 68,  kappen 77 populieren  
   78-80 en 91-93 en 
   thv Nekkerweg 11     

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen naar 
burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift onder-
tekenen. 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 VERGUNNING 
OF ONTHEFFING A.P.V. EN

BIJZONDERE WETTEN 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
11 augustus 2015 Middenweg 176  Vergunning plaatsen   

voorwerpen op of aan   
de openbare weg, steiger

11 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen   
voorwerpen op of aan   
de openbare weg,   
driehoeksborden,   
campagne WeCycle

27 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Oranjefonds in vrije  
collecteperiode van CBF

27 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Fonds Gehandicapten-
sport in landelijke  collecte-
periode van CBF

27 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Reumafonds in lande-
lijke collecteperiode van CBF

27 augustus 2015 Gehele Beemster  Vergunning collecteren in  
2016 Nationaal Fonds   
Kinderhulp in landelijke   
collecteperiode van CBF

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na bekendmaking 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
13 augustus 2015 Middenweg 1  Vervangen, veranderen en  

splitsen van een stolpboer-
derij en het oprichten van  
bijgebouwen

Beroepsmogelijkheid: Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 24 augustus tot en met 5 oktober 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maan-
dags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de ge-
meente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. 
Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift 
indienen bij rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te 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

RECTIFICATIE    
In de Binnendijks van 8/9 augustus stond vermeld dat de Zondagmarkt op 
7 september plaatsvindt. Dit moet zijn zondag 6 september. 
De onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen gelden dan.

De volgende wegen zijn in beide richtingen van 6.00 tot 20.00 uur voor al het 
verkeer gesloten (met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders): 

 Rijperweg, tussen de Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan 
 De westelijke kwadranten van het Marktplein 
 Raadhuisstraat, tussen de Cornelis ten Hoopestraat en Rijperweg 
 Prins Mauritsstraat 
 Leeghwaterstraat, tussen Schoolstraat en Rijperweg 
 Tobias de Coeneplein
 Tobias de Coenestraat 
 Nicolaas Cromhoutlaan tussen Rijperweg en Bernardus Hollanderstraat 
 Johannes Ruijterstraat tussen Tobias de Coenestraat en Cornelis ten Hoopestraat 
 Koen Rozendaalstraat 
  Fabritiusstraat, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat, Pieter Boomstraat, 

Rombout Hogerbeetsstraat Gedempte Kil, Dirck van Osslaan, Lindepad en 
de parallelweg bij Rijperweg 42 – 48 

De volgende wegen zijn in één richting van 6.00 tot 20.00 uur voor al het verkeer 
gesloten (met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders): 

 Cornelis ten Hoopestraat vanaf de Middenweg 
 de toegang tot het Prinses Beatrixpark vanaf de Middenweg (m.u.v. bewoners) 

Voor de volgende wegen geldt van 5.30 tot 20.00 uur een parkeerverbod,  
voor beide zijden van de rijweg: 

 Middenweg tussen de Hobrederweg en Cornelis ten Hoopestraat
 Middenweg tussen de Cornelis ten Hoopestraat en Bamestraweg 
 Rijperweg tussen Prins Mauritsstraat en westelijke komgrens nabij de tocht 
 Rijperweg tussen de Middenweg en de oostelijke komgrens bij de tocht 
 Klaas Hogetoornlaan voor de zuidzijde 
 Klaas Hogetoornlaan tussen de Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan 
 Nicolaas Cromhoutlaan, tussen Westerhem en Rijperweg 
 Het doorgaande deel van de Bamestraweg binnen de bebouwde kom 
 Schoolstraat 
 Rijn Middelburgstraat en Kronenburg (m.u.v. de parkeerhavens) 
  Het toegangspad naar de artsenpraktijk, tussen de Rijn Middelburgstraat en 

het noordoostelijk kwadrant van het Marktplein 

Voor één zijde van de rijweg: 
  Nicolaas Cromhoutlaan, de oostzijde tussen Klaas Hogetoornlaan en Westerhem 
 Cornelis ten Hoopestraat, de noordzijde 
 Nicolaas Jonkstraat, de noordzijde 
  Raadhuisstraat, de oostzijde tussen Cornelis ten Hoopestraat en de  

Dirck van Osslaan 
  Johannes Ruijterstraat, de westzijde tussen de Nicolaas Jonkstraat  

en de Bernardus Hollanderstraat
 Zwaansvliet, de westzijde tussen de Rijperweg en de inrit naar het gemeentehuis

Bovendien wordt de volgende omleiding vastgesteld (in verband met het afgesloten 
gedeelte Rijperweg tussen de Middenweg en de Nicolaas Cromhoutlaan):  
Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.

Het parkeerterrein van Winkelhart Beemster (naast de supermarkt) is niet bereikbaar. 
Het perceel tegenover Middenweg 114 wordt als parkeerterrein ingericht.



WERKZAAMHEDEN ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS BEEMSTER

Later dit jaar wordt groot onderhoud verricht aan de algemene begraafplaats in 
Middenbeemster. Het gemeentebestuur nodigt inwoners van Beemster uit voor 
een inloopavond waar de plannen worden gepresenteerd en vragen beantwoord.
 
In opdracht van het gemeentebestuur heeft een adviesbureau aanbevelingen 
gedaan voor het onderhoud en een ontwerp gemaakt voor aanpassing van on-
der meer het voorterrein. In een uitvoeringsplan is uitgewerkt hoe de paden, 
het voorterrein, groen en meubilair eruit kunnen zien.
 
Doel van het groot onderhoud is om de kwaliteit van de begraafplaats te vergroten 
en het onderhoudsvriendelijker te maken. Verder wordt gekeken naar mogelijk-
heden om periodiek klein onderhoud van de begraafplaats in de toekomst met 
vrijwilligers te verrichten.
 
INLOOPAVOND
Wij nodigen bewoners van de gemeente Beemster en belanghebbenden van 
harte uit voor de inloopavond:
Datum: dinsdag 1 september 2015
Tijd: 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster

WIJZIGING AANHANGSEL 
LEIDINGGEVENDEN DRANK- EN 

HORECAVERGUNNING
De burgemeester van Beemster maakt bekend dat op grond van artikel 30a 
van de Drank- en Horecawet het aanhangsel leidinggevenden behorend bij de 
drank- en horecavergunning van het horecabedrijf is gewijzigd van:

  Het Heerenhuis aan Rijperweg 83. De melding is gewijzigd bij besluit van  
31 juli 2015 en verzonden op 3 augustus 2015.

Het aanhangsel is gewijzigd in verband met de toevoeging en/of het vervallen 
van een leidinggevenden binnen het horecabedrijf.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar de burgemeester. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

 uw naam en adres
 de datum
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 waarom u bezwaar heeft

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

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij de 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. 

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om op grond 
van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde van 58 dB vast te 
stellen, dit voor het realiseren van:

  1 woning aan de Hobrederweg 38 in Middenbeemster,   
gelegen in de zone van de Rijksweg A7 en de Hobrederweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 24 
augustus tot en met 5 oktober 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 gemeente-
huis, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.

Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn naar keuze schriftelijk 
of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, 
postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘zienswijze 
1218862’. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis inzage 
willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen 
brengen, kunnen contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de 
gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder een hogere geluidwaarde van 58 dB vaststellen voor:

  vervangen, veranderen en splitsen van een stolpboerderij en het oprichten van  
bijgebouwen op het perceel Middenweg 1 en 1a in Noordbeemster. 

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 24 augustus tot 
en met 5 oktober 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 de 
gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.

Met ingang van 24 augustus 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken tegen 
dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 20.1 van 
de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

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

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

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

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

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

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

 HUISNUMMERBESLUITEN 
Burgemeester en wethouders hebben op 6 augustus 2015 de volgende huis-
nummers vastgesteld: 

 Johannes Doustraat 4, Middenbeemster (besluitnummer 1220003)
 Middenpad 19, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1220500)
 Jisperweg 16, Noordbeemster (besluitnummer 1220557)

En op 12 augustus 2015:
  Gerrit Köhnestraat 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 12 (even),   

Zuidoostbeemster (besluitnummer 1221045)

En op 13 augustus 2015: 
  Middenweg 1 en 1a, Noordbeemster (besluitnummer 1221735)

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

 uw naam en adres
 de datum
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 waarom u bezwaar heeft

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

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij de 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.

     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

OFFICIEEL

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

Pak HOOFDLUIS 
direct en goed aan!

Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

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 !

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 kunt bij ons terecht voor:
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voorwedstrijd 
Beemstercup
Op verzoek van de drie Beemster clubs wordt de 
voorwedstrijd van de Beemstercup gespeeld tijdens 
de voorbereiding. 

Zondagmiddag 23 augustus om 13.00 uur wordt de voorwed-
strijd gespeeld bij WBSV. Na het winnen van de Beemstercup 
door ZOB, zal de wedstrijd gaan tussen WBSV en sv Beemster. 
De winnaar speelt in de volgende feestweek tegen ZOB. 

Uitslag deelnemers tot 30 jaar :
1. Sjoerd v.d. Helm, Markenbinnen toel.7.5 totaal 220 pnt. 
2. Peter Honingh, Monnickendam toel.9.8 totaal 206 pnt.
3. Dave Dekker, Egmond-Binnen toel. 8.0 totaal 189 pnt.
4. Stefan Köhne, Middenbeemster toel. 7.0 totaal  178 pnt.
5. Bart Kistemaker, Edam toel.  7.8 totaal  173 pnt.
6. Arno Helder, Middenbeemster  toel.  7.3 totaal  173 pnt.

Uitslag deelnemers 30 jaar en ouder :
1. Hans Stam, Warmenhuizen toel. 8.8. totaal 228 pnt.
2. Ton Lansbergen, Egmond a.d. Hoef toel.8.8. totaal 224 pnt.
3. Johan Duijn, Westbeemster toel.8.3 totaal 217 pnt.
4. PieterJan Groot, Middenbeemster toel.9.0 totaal 215 pnt.
5. Arnold Druif,  Midwoud toel.7.3 totaal 200 pnt.
6. Peter Beers,Egmond-Binnen toel.7.8 totaal 191 pnt.

De mondelinge toelichtingen waren van een zeer goed niveau. 
Peter Honingh spande de kroon, want hij gaf commentaar 
zonder naar de koeien te kijken. De zeer aantrekkelijke  koeien 
waren beschikbaar gesteld door Paul Brommersma, die sinds 
2002 inGrosthuizen  een veehouderijbedrijf met 100 melk-
koeien heeft. 

De juryleden Ad Morre (stamboekinspecteur) en Vincent van 
Dongen (melkveehouder) gaven duidelijke toelichtingen op 
het exterieur van de koeien  en het commentaar van de finalisten. 

cees de Waal

uitslagen Provinciaal veebeoordelen 
Aan het Provinciaal Veebeoordelen op 31 juli hebben  65 deelnemers  meegedaan. Er werden ‘s morgens twee 
vijftallen melkgevende koeien op verschillende kenmerken schriftelijk beoordeeld. De finalisten mochten ‘s 
middags de plaatsing van de koeien mondeling komen toelichten.

Eerst kwamen de 3 beste trio`s aan de beurt. De hoogst geplaatste van elk trio gaf de mondelinge toelichting.
1.  Kennemerland-Noord:  Ton Lansbergen : toel. 8.3 totaal 638 pnt. (Hans Stam en Peter Beers)
2.  Beemster 1.:  Pieter Jan Groot :  toel. 8.8 totaal 574 pnt. (Trimco de Jonge en Peter  Akkerman)
3.  Purmer/Zeevang:  Gert Schellinger : toel. 7.3 totaal 503 pnt. (Martin Hiemstra en Bart Kistemaker)
Nummer 1 mag t.z.t. de provincie vertegenwoordigen op de Nationale Champions League.

de Purmerenderweg-
vlaggen hangen uit!                                                                    

Op zondagmiddag 16 augustus hingen de unieke 
‘Purmerenderweg-vlaggen’ uit en was het een 
drukte van belang op het fietspad langs de 
Purmerenderweg en bij het parkeerterrein van 
voetbalvereniging ZOB. Maar liefst 110 buren van 
de Purmerenderweg (van Beemsterbrug tot aan het 
viaduct)  kwamen bij elkaar om te genieten van de 
jaarlijkse Buurt BBQ.

De buurtvereniging is ook na het feestjaar 2012 actief 
gebleven en organiseert enkele gezellige evenementen per 
jaar, zoals BBQ, klaverjasavond, wandeltocht, Burendag, 
nieuwjaarsreceptie. De sfeer was weer geweldig in de gast-
vrije voetbalkantine en aan het lawaai te horen,  leek het alsof 
de buren de nieuwtjes van het afgelopen halfjaar in een paar 
uur tijd met elkaar wilden bijpraten. Een goed glas wijn, een 
biertje,  heerlijke salades en de geuren van vers gegrild vlees 
van de BBQ droegen bij aan de feestvreugde. De stemming zat 
er goed in en jong en oud genoten. Na nog een smakelijk des-
sert gingen de meeste buren rond 20.00 uur weer huiswaarts. 
Een peloton van fietsers gleed net als in de ‘Ronde van Noord-
Holland’ langs de Purmerenderweg. Het tempo was echter 
niet hoog meer maar alle buren waren voldaan en kijken uit 
naar de Nieuwjaarsreceptie. Ook dan hangen zij aan het begin 
van het nieuwe jaar de eigen buurtvereniging-vlag weer uit!

evalien

WBSV is in de laatste week van de zomervakantie gastheer geweest van de Clubvoetbaldagen. Zestig 
kinderen uit de Beemster en omgeving zijn drie dagen lang verwend met trainingen, partijtjes, een lunch, 
toernooi, meerkamp, quiz, bingo en tot slot een waterspektakel. Het was, mede door het prachtige weer, een 
fantastisch voetbalfeest. Alle kinderen gingen na afloop naar huis met een vaantje, sporttenue en oorkonde, 
maar vooral met een stralend gezicht.

Het onderhouden en klaar staan bij SV Beemster 
doen zij ongemerkt. Zonder hen zou het terrein er 
niet zo schoon en mooi bij liggen. 

En er komt heel wat bij kijken om SV Beemster zo goed voor de 
dag te laten komen. Bijvoorbeeld: kleedkamers schoonmaken, 
lijnen trekken, straten vegen, intrappen van gras, straat 
opknappen, zwerfvuil opruimen en vuilnisbakken legen. De 
maandag ochtend is de vaste werkochtend. Dan wordt het 
meeste werk verzet. SV Beemster wil haar waardering uit-
spreken voor deze mensen die onmisbaar zijn. Samen vormen 
zij een goed werkend team.

daniella

waardering voor mannen achter de schermen

Van links naar rechts: Peter Ootes  (2 jaar vrijwilliger), 
Piet Hopman (52 jaar vrijwilliger), Kees Joosten (20 jaar vrijwilliger),
 Jan van de Oord (8 jaar vrijwilliger).

drie dagen voetbalfeest bij wBSv



kerkdiensten

22 en 23 augustus

doopsgezinde gemeente

Zo. 18.00 uur  uitnodiging Kokers & Eters bij een feestelijk Maal & 

Verhaal  230 jaar Vermaning Beemster-Oosthuizen 

van Schuilschuur naar Schuilkerk.

Protestantse gemeente beemster 

Zo. 10.00 uur  Feestelijke Zomerdienst –II mmv.Femke Leek zang 

                      Kerk MB.

rk. Parochie joannes de doper

Zo.  10.00 uur Samenzang/ Amos 3

nicolaaskerk Purmerend

Zo.    Eucharistieviering/voorganger pastor Louis Weel 

mmv het Pauluskoor

29 en 30 augustus

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente beemster

Zo. 10.00 uur Doopduifjes en bevestiging Femke Leek Kerk MB.

rk.Parochie joannes de doper 

Zo. 10.00 uur Samenzang / Amos 4

nicolaaskerk Purmerend

Zo.    Eucharistieviering/voorganger Pastoor Marcelo 

mmv het Nicolaaskoor

informatierubriek
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  
Middenbeemster. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur via 0299-682020. E-mailadres info@hospiceleeghwater.nl 
Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is Inzet opgeleide 
vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in 
het hospice.

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12, 1462 
ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: infocenter@
beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-
cirkel Mieuwijdt, T 088-5591100

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 
DE  Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende 
goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek 
Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: 
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Midden-
beemster tel: 0299 690712

Voetverzorging, steunzolen en massage Joke v.d. Steeg 
 (gediplomeerd pedicure, chiropodist en diabetische voet, enz.),  
Westerhem 141, 1462 VD Middenbeemster,  telefoon (0299) 68 19 82. 
Behandeling na telefonische afspraak.

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt 
Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel. 
(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 
24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt 
u ook in Beemster terecht. 

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en per-
soonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met 
een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.  
Ma t/m do 9.00-12.00 uur: 0299-820139  Sloep 3 1483 HA De Rijp. 
wonenplusaangenaam@rswp.nl. Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur 
kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck terecht met uw vragen op 
het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 
54, 1462 JN Middenbeemster, 0299-748032. Meer info: www.rswp.nl

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en in-
dividuele healing consulten. www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-
685648/0643425775

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond! 
Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website 
voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl

Zondagmarkt 6 september 2015, informatie over aanmelding via 
zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder  0299-683203

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

alarmnummer 1-1-2

Colofon
HET BLAD WOrDT TWEEWEKELIjKS IN HET WEEKEND, 
HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTEr VErSPrEID.

WEBSITE www.binnendijks.nu

AANLEVErEN KOPIj EN ADVErTENTIES
Voor de volgende uitgave:

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

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.

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

ADVErTENTIES
Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

EINDrEDACTIE, VErSLAGGEVING EN FOTOGrAFIE
Trees Blokdijk, Geert Heikens, Marcel van Stigt en Joke Römer
Telefoon: 06-19475058, e-mail: redactie@binnendijks.nu

SECrETArIAAT 
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu

VErSPrEIDING
Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.

BEZOrGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.

BANKrELATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.

PrODUCTIE
Hoogcarspel Grafische Communicatie -  Donauweg 2c - 1043 AJ  Amsterdam.

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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

  We zoeken vrijwilligers voor de Zondagsmarkt 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 zondag-
markt@hotmail.com.                                                                                    

  Beginnerscursus fotografie op donderdag 8 september in 
muziekschool Waterland in Purmerend. De cursus bestaat uit 
10 lessen, met iedere keer een ander thema en techniek, denk 
aan: diafragma, sluitertijd, iso, witbalans. Iedere les krijgen de 
cursisten lesbladen en een samenvatting mee. Kosten: € 95,00. 
Voor aanmelden of meer informatie: www.laurawanders.com 
laura.wanders@hotmail.com of 06-26693002.

  Zaterdag 26 september organiseren Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds de tiende editie van Burendag. Inmiddels hebben 
bijna 2.500 buurten zich al aangemeld, waarvan 361 uit Noord-
Holland. Burendag is een feest waarop buren gezellig samen 
komen onder het genot van een goede kop koffie en iets goeds 
doen vóór, in of mét de buurt. Inschrijven voor Burendag en een 
bijdrage van maximaal € 450,- voor de activiteit aanvragen kan 
via www.burendag.nl. 

  Op verzoek nogmaals: de uitslag van de wedstrijd Werelderf-
goed Thuis op: https://www.facebook.com/WHBeemster of 
https://werelderfgoedpodium.wordpress.com/

  Het programma van ‘Onder de Linden’ is uit. U kunt nu al 
inschrijven voor de mooiste voorstellingen in dit werelderf-
goed. Dichter bij huis kunt u het niet vinden.

  Beemsterlingen hebben meegedaan met de eerste zwemes-
tafette “Zwem voor het Leven” waarvan de opbrengst gaat 
naar: Huis aan het Water en KWF kankerbestrijding. 4 tot 6 uur 
zwemmen in de Gouwzee.  Topprestatie.

  Ook wezen kijken naar muziek aan de Middenweg? Lang niet 
alles gezien zoals dit:

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Volgend jaar beter
  De scholen zijn weer begonnen maar de festiviteiten in de 
Beemster gaan gewoon door: zien we u ook op SAIL of anders 

op de Westbeemster kermis?
 27 augustus  Kortebaandraverij te Middenbeem-

ster (12.00 tot 17.00 uur)
 29 en 30 augustus Floralia te Noordbeemster
 6 september  Zondagmarkt
 18 en 19 september  theater in Fort Spijkerboor
 25 en 26 september  theater in Fort Spijkerboor
 27 september muziek op het marktplein

  In de vorige kluitjes stond vermeld dat op de IJsbaan enkele 
voorwerpen zijn gevonden. Het genoemde telefoonnummer is 
onvolledig; het juiste nummer is 06-13603079.

  Ook u kunt kluitjes insturen, mail naar redactie@binnendijks.nu 
of geef het af bij drogisterij Anneke Jonker. 



Hoogca r spe l
G r a f i s c h e  C o m m u n i c a t i e

Ontwerp • Prepress • Drukwerk 
Afwerking • Direct Mail • en meer...

Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam 
Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

POSTERS

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster  
☎ 0299 681772  Fax: 0299 681774

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

LOODGIETERSBEDRIJF COR
CV, WATER, SANITAIR, RIOOL, DAK- EN ZINKWERKEN

Badkamerrenovatie
Vernieuwen van uw goot

Rioolontstopping met hogedrukspuit
Plaatsen en leveren van douche, bad,  

toilet en wastafelcombinatie

Advies van de echte vakman, 
gratis offerte en geen voorrijkosten

Net even anders!
Telefax 0299-684608 - Mobiel 06-22994744 

loodgietersbedrijfcor@hetnet.nl
Zuiderweg 10 - 1464 GA  Beemster

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

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

INSTALLATIETECHNIEK B.V. 

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

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

Voor al uw elektrawerk 

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346  - Mobiel: 06 51838782  - edwindevries72@hotmail.com

Installatiebedrijf  Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
  Ambachtsweg 5D, 1474 HV  Oosthuizen

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

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

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


