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Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster.
Volgende verschijningsdatum: 10/11 februari. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 2 februari vóór 17.00 uur!

Digitalisering Binnendijks
Dankzij de (financiële) steun
en inspanning van de Stichting
Binnendijks, Stichting Beemster
Gemeenschap en het Streekarchief
Waterland zijn alle nummers van
Binnendijks vanaf 1952 tot 1999
(daarna is Binnendijks zelf ook in pdf
uitgekomen) gedigitaliseerd.

Dit betekent dat binnenkort (in de loop van
2018) belangstellenden de nummers in de
krantenviewer van het Streekarchief kunnen
inzien. Het OCR systeem zorgt er voor dat niet
alleen op datum gezocht kan worden maar
dat de tekst ook doorzoekbaar is. Zodra dit
gebeurd is, zullen we hier meer bekendheid
aan geven. Een kopie van het bestand is ook
ter beschikking gesteld aan het Historisch
Genootschap Beemster.

Gratis tablet- en
laptopcursus voor 65 plus
in Middenbeemster

DE REDACTIE

Fort Resort Beemster
onderneming 2017
Zaterdag 13 januari j.l. werden de
ondernemingsprijzen voor 2017
uitgereikt. Uit 30 nominaties is Fort
Resort Beemster uitgeroepen tot
onderneming van het jaar categorie
groot.
De vakjury kent deze prijs toe voor o.a.: Bijdrage aan bijzondere prestaties bij innoverende activiteiten, verdienstelijk voor
toerisme en het bedrijfsleven, duurzaam-

heid en MVO. Door allerlei duurzame toepassingen heeft Fort Resort Beemster 40%
minder stookkosten t.o.v. andere saunabedrijven. Fort Resort Beemster biedt werkgelegenheid aan een team van meer dan 100
medewerkers en 20 leerplaatsen. Tevens
hebben zij een grote sociale betrokkenheid
mede door het organiseren van verwendagen
voor speciale doelgroepen en vrijwilligers o.a.
ambulance Amsterdam en vrijwilligers van de
Zonnebloem.

HET CDA IS U NIET VERGETEN…
WIJ WENSEN U ALSNOG EEN GOED 2018
EN VEEL WIJSHEID BIJ DE VERKIEZINGEN
IN MAART.
STEM OP HET CDA DAT STRIJDT VOOR EEN
BEEMSTER ALS ZELFBEWUSTE, KRACHTIGE
FUSIEPARTNER VOOR PURMEREND.

De foto biedt een inkijkje in een van de
laatste bijeenkomsten van de huidige
cursus ’gebruik laptop of tablet voor
65 plus’.
Bij voldoende belangstelling wordt een
nieuwe cursus op de dinsdagochtend aangeboden. Belangstellenden (in het bezit van een
laptop of tablet) kunnen zich opgeven bij Ger

Kloosterhof: gerkloosterhof@ziggo.nl / 06
373 330 21. In overleg worden dan de data
vastgesteld. Er zijn geen kosten verbonden
aan deze door Jaap Bekhof gegeven cursus.
Slechts een beperkt aantal deelnemers per
cursus (max 6). Locatie: bovenzaal voormalig
OVTB-gebouw aan de Mauritsstraat in Middenbeemster.
GEERT

TANDARTSENPRAKTIJK SCHMIDT EN TAMBACH
te Middenbeemster.

Vanwege aantrekken nieuwe collega,
hebben wij weer ruimte voor nieuwe patiënten.
Rijperweg 87, 1462 MD Middenbeemster
Telefoon: 0299-683221
info@tandartsenpraktijkmiddenbeemster.nl
0 2 9 9 - 681 454
0 6 - 30 807 002
SCHILDERWERKEN
M I DDEN B E EMS T E R

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887
info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl

www.dirkmaatschilderwerken.nl

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?
www.binnendijks.nu
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HEEFT U REDACTIONEEL NIEUWS?
www.binnendijks.nu
0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorging-devries.nl
De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

DE LAATSTE WEKEN UITVERKOOP
“wintercollectie FEETJE BABYKLEDING
50% KORTING”

Drogisterij Jonker

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

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu

Met liefde
voor papier.
Dat je op internet drukwerk kunt bestellen
weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft
aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak
ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar
de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,
bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk
hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap. Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl
Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl
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Project ‘Kunstwerk van de Week’
Elke week publiceert beeldend
kunstenaar Ruud Streefkerk een
‘Kunstwerk van de Week’ met een
informatieve begeleidende tekst, een
project dat inmiddels al weer 8 jaar
loopt. De foto’s die hij overal in Europa,
van de Noordkaap tot de rots van
Gibraltar maakt, vormen de basis voor
zijn digitale kunstwerken.
Streefkerk is gefascineerd door landschappen
waar de natuur nog ongerept is en de invloed
van de mens minimaal, waar het ontstaan
van het landschap en de geheimen van de
natuur zich in detail of in monumentale geologische structuren openbaren. Samen met
zijn partner, grafisch kunstenaar Yolanda
Eveleens, kiest hij wekelijks een van deze
kunstwerken uit en wordt er een tekst aan
toegevoegd die vaak verrassende achtergrondinformatie biedt. Dit ‘Kunstwerk van de
Week’ wordt via internet verstuurd aan een
selecte groep belangstellenden. Zo werden er
ook in het afgelopen jaar door Streefkerk 52
kunstwerken via internet aan zijn abonnees
verstuurd. Daarnaast worden ze verspreid op
de sociale media, met inmiddels zo’n 2500
volgers. Net als voorgaande jaren is er ook
nu weer een boek verschenen (9e jaargang

2017, A4 formaat met ringband op 250-grams
papier), waarin alle kunstwerken van het
afgelopen jaar met tekst in staan. Het boek
kan aangeschaft worden voor een bedrag van
€ 40,00. Ook van de vorige jaargangen zijn
nog boeken te bestellen.
Voor nadere informatie kunt u de website
www.ruudstreefkerk.com bezoeken of zich
direct wenden tot ruudstreefkerk@gmail.com

[advertentie]
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In gesprek met…

Martha Oortman Gerlings
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, geef ik graag
gehoor. Hiervoor interview ik
enthousiastelingen met een verhaal.
Ze trotseert de onstuimige januaristorm en
komt mijn kamer binnenwaaien. Martha
Oortman Gerlings verontschuldigt zich: ‘Sorry
dat ik iets later ben, ik had nog even een klant
aan de lijn.’ Maar meteen schakelt ze om naar
ons gesprek. We treffen elkaar regelmatig:
niet alleen is zij de voorzitter van Beemster
Ondernemer, daarnaast werkt ze samen met
partner Harry Jonk in hun bedrijf JonkSign en
neemt ze plaats in tal van besturen en Raden
van Toezicht. Dat alles naast een gezin met
twee jonge kinderen.
Filmacademie
Alweer enige tijd geleden, rond 2005, bracht
de liefde Martha naar Beemster: ‘Oorspronkelijk kom ik uit Edam. Ik woonde een tijd in
Amsterdam en heb veel gereisd. Ik heb eerst
een sportopleiding gedaan en vervolgens
de Filmacademie. Van beroep ben ik eigenlijk filmmaker. Ik werkte over de hele wereld,
vooral als freelance commercialmaker, toen
ik Harry ontmoette. Maar een carrière in mijn
oude vak is moeilijk te combineren met een
relatie en ik wilde dat ook niet. Voor de liefde
heb ik mijn leven anders ingericht, maar ik
leid nog altijd een rijk en vol leven.’
Bestuur
Als jonge filmmaker nam ze al plaats in het
bestuur van de Vereniging van Nieuwe Filmen Televisiemakers (NFTVM, tegenwoordig
VERS Film). Bestuursfuncties spreken haar
nog altijd aan, omdat ze zo iets kan betekenen
voor een ander zonder dat daar per se een
wekelijks vast vergadermoment aan vastzit.
Martha: ‘Flexibel zijn is voor mij belangrijk.
Onze klanten krijgen geen nee te horen. We
werken zo hard in het bedrijf zodat we daarnaast al die leuke extra dingen kunnen doen.
In een bestuur maakt het niet uit of ik overdag
of ’s nachts een mail beantwoord, als het
maar gebeurt.’

Muziek
Tegenwoordig zit ze in de raad van bestuur
van Bureau Toerisme Laag Holland, de Raad
van Toezicht van de Algemene Opvang Purmerend (AOP), is ze voorzitter van Beemster
Ondernemer en bestuurslid bij de overkoepelende regionale ondernemersvereniging
VOWA. Daarnaast was ze een van de initiatiefnemers bij de start van het Noord-Hollands selectiekoor een jaar geleden, dat een
doorstart betekende voor de voormalige Kickers. Haar dochter zingt daar, met vele andere
enthousiaste kinderen, meerstemmig klassiek op hoog niveau: ‘Muziek en zang zijn erg
belangrijk in ons gezin. Onze jongste zit bij het
Beemster Kinderkoor en drumt, mijn partner
speelt in een band en zelf speelde ik piano en
bugel en zing ik graag met de kinderen. Het
selectiekoor is zo bijzonder, het vraagt veel
discipline van de kinderen. Het is echt “teamsport” en het zijn ontzettend zoete kinderen.’
Toekomst
Ik ben benieuwd hoe iemand als Martha, die
zeer betrokken en actief is in Beemster, de toekomst van Beemster ziet: ‘Ik gun Beemster een
toekomst met reële kansen. Er gaat samengewerkt worden met de hele regio, bedrijven
doen dat nu al volop. We doen er goed aan om
onze krachten te bundelen met behoud van
de eigen identiteit. Beemster heeft een sterke
gemeenschapscultuur, die ook behouden kan
blijven als er andere mensen komen wonen.
Het is veel meer dan alleen een woonplaats,
het is de plek waar je leeft. Maar kijk ook met
een open vizier naar buiten, want er is nog zo
veel moois buiten de dijken.’
JOYCE VAN BEEK
BURGEMEESTER VAN BEEMSTER @

28 januari: Jannemien Cnossen met ‘A little different’
Tijdens het Harlekijnsconcert 2015 te Soest zong Jannemien Cnossen, sinds 1998
mede-violiste in de band van Herman van Veen, drie stukken van Herman, jazzy
en in het Engels. Dit leidde tot zoveel enthousiaste reacties dat ze een CD heeft
gemaakt met als titel ‘A little different’: een verrassend originele cd , gebaseerd
op nummers van Herman van Veen.
‘Toen Herman mij vroeg zijn nummers in het Engels te zingen, heb ik de voor mij meest vertrouwde
nummers uitgezocht.’ En nu is deze veelzijdige en zeer ervaren artieste op tournee met haar eigen
driekoppige band en straalt ze in al haar disciplines. Het gaat een prachtig concert worden, en… net
even anders! Voor, tijdens en na de voorstelling zijn er prachtige schilderijen te bewonderen van Tejo
Hendriks.Toegang € 17,50; 28 januari; 15:30 uur (kerk open om 15:00 uur); www.kerkbeets.nl.

Marianne Buis
Marianne Buis (57 jaar) is in september
2017 gestopt met de Dorpsraad
Westbeemster. Waarvan de laatste
paar jaar als voorzitter. Als opvolger
van Nic van Baar.
Ze heeft zich ruim twintig jaar dienstbaar
gemaakt in voorheen het Dorpsoverleg en
zijn opvolger: de Dorpsraad. Genoeg redenen
voor Binnendijks om op de koffie te komen
in de Uilenhoek. “Onze zoon Simon was zes
toen hij ging voetballen bij WBSV. Binnen de
kortste keren was ik als ouder, mijn man was
als transporteur veelvuldig in het buitenland,
actief betrokken bij deze vereniging. Alle geledingen heb ik wel doorlopen. Van jeugdleider
tot bestuursvoorzitter. Westbeemster kende in
die tijd, als enige in de polder, een Dorpsoverleg.
Deze was al een tweetal jaren actief. Toen
Robert Ootes te kennen gaf te stoppen in het
Overleg, werd ik gevraagd om de voetbalvereniging daarin te vertegenwoordigen. Omdat er
toen nog in de school vergaderd werd en ik ook
daar actief was, zag ik wel mogelijkheden om
hier iets te kunnen betekenen. Elke vereniging of
organisatie had toen een vertegenwoordiging in
dit gremium. Bijvoorbeeld ook de Zonnebloem
en het Vrouwengilde. Met zijn allen probeerden
we in goed overleg met elkaar de leefbaarheid
te behartigen. Met genoegen denk ik bijvoorbeeld terug aan de realisatie van het school- en
kerkbusje. In 2011 zijn er in alle kernen Dorpsraden gekomen met een vaste structuur. Het
Dorpsoverleg Westbeemster ging soepel over

in Dorpsraad. Met verplicht een tweetal openbare en een aantal besloten vergaderingen per
jaar. Elke kern kreeg een dorpswethouder. Voor
ons was dat Jan Klaver en later Dick Butter. Zij
waren onze contactpersonen naar het College.
Bewoners konden bij ons onderwerpen aanreiken welke behandeld moesten worden. De
laatste jaren is de procedure aan verandering
onderhevig. Bewonersgroepen kunnen nu ook
rechtstreeks in gesprek met het College en dat
gebeurt nu ook.
Ik besef dat mijn besluit om te stoppen op
een slecht moment komt. Want er zijn nog
andere leden die ook stoppen. Komt bij het
recentelijk overlijden van Jaap Roet. Ook een
allesdoener. Het blijft lastig om nieuwe jonge
krachten te vinden. Voor mij geldt niet alleen
de lange zittingsperiode als motivatie om te
stoppen maar ook omdat er onderwerpen
liggen die conflicterend kunnen worden met
mijn functie als voetbalvoorzitter. Ik concentreer me voortaan op de belangen van de
sportvereniging.
Bij mijn afscheid valt mijn oog op de prachtige
tuin en het wijds uitzicht. Niet verwonderlijk.
Want Marianne werkt parttime als bloemist
bij Lokkemientje in Edam. “Als we ‘s avonds
in de zomer een wijntje drinken en over de
velden kijken, voelen we ons (figuurlijk) God
in Frankrijk.”.
GEERT
FOTO VAN MARIANNE BUIS (DORPSRAAD)

Oud Nieuws
De carnavalsverenigingen betreuren
het dat het klassieke telefoonboek
gaat verdwijnen. Je kunt er zo goed
papiermaché van maken om de
figuren op de carnavalswagens mee te
modelleren.
Maar ook geschiedenisliefhebbers van de
toekomst zal het zwaar vallen de onhandige pakken dichtbedrukt papier na 2019
niet meer beschikbaar te hebben. Een telefoonboek van het eigen district was meestal
genoeg om iedereen in je eigen buurt te
bereiken. Daarom is het telefoonboek een
klassieke ‘bron’ als het om kennis van het verleden gaat. Wat we tot nu toe meestal achteloos weggooien als de nieuwe editie in de bus
is gevallen, wordt in de toekomst een begerenswaardig naslagwerk. Daarom wil ik aan
de lezers van ‘Binnendijks’ vragen die nog
ergens telefoonboeken van vóór 1990 hebben
waar de gemeente Beemster in staat, die af te
staan aan de bibliotheek van het Historisch

Genootschap. Dat geldt ook voor de ‘Almanak
van de Beemster’ (sinds 1890) en de ‘Gids van
de Beemster’ (sinds 1967). Graag deponeren
in de brievenbus van Middenweg 173, MiddenBeemster.
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OFFICIEEL
DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.
DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!
Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws
over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.
Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Datum
05-01-2018

Locatie
Oostdijk 13, 1461 DR Zuidoostbeemster

Melding
veranderen van het bedrijf

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
4 januari 2018

Locatie
Westdijk achter
Verloreneind 2a

Project/activiteiten
Realiseren nieuwe
ontsluiting vanaf Westdijk
naar steunpunt provincie
6 januari 2018
Noorderhoeve 12
Plaatsen overkapping
achterzijde woning
16 januari 2018
Nachtegaalstraat 52
Plaatsen dakkapel
voordakvlak woning
Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen
aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum ontvangst
5 januari 2018

8 januari 2018

Locatie
Rijperweg thv nr. 63,
de Oosthuizerweg thv.
nr. 35, de Purmerenderweg thv nr. 232 en de
Jisperweg thv nr. 59
Westerhem 11

Project/activiteiten
Plaatsen trotters t.b.v. de
gemeenteraadsverkiezingen

Plaatsen dakkapel
achterdakvlak woning
9 januari 2018
Jean Lotenpad 1
Plaatsen dakkapel op
voor- en op achterdakvlak
woning
12 januari 2018
Nekkerweg 35
Uitbreiden woning
Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)
452 452.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
verderop hoe u dat kunt doen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
EN/OF ONTHEFFINGEN A.P.V. EN
BIJZONDERE WETTEN

Nummer
M2018-0003

Behandelende instanties
OD-IJmond

VERLENGING BESLISTERMIJN
Datum toezending Locatie
Project/activiteiten
16 januari 2018
Perceel naast
Realiseren tijdelijke
Nekkerweg 24 en 24a
parkeervoorziening (1 jaar)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten
voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn
van zes weken.
Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)
452 452.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
verderop hoe u dat kunt doen.

BEZWAAR MAKEN
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. 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.beemster.net/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.

Datum ontvangst
8 januari 2018

Locatie
Project/activiteiten
Diverse locaties, Beemster Ontheffing straatfotografie
geldig tijdens evenementen
9 januari 2018
Middenpad 2,
Evenementenvergunning
Z.O. Beemster
Koningsdag 2018
9 januari 2018
o.a. Middenweg,
Melding toertocht Ronde
Oosthuizerweg, Nekkerweg van Noord-Holland
Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)
452 452.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
verderop hoe u dat kunt doen.

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’
Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op
voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.

WEIGERING VERKLARING VAN GEEN
BEDENKINGEN EN WEIGERING
OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKEN
BESTEMMINGSPLAN TWEEDE
PARKEERTERREIN FORT RESORT
BEEMSTER NEKKERWEG
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad heeft besloten
een verklaring van geen bedenkingen te weigeren en dat burgemeester en wethouders hebben besloten een omgevingsvergunning te weigeren voor het gebruiken
van gronden in strijd met het bestemmingsplan voor een tweede parkeerterrein
bij Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg te Zuidoostbeemster. Hiertoe is
een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 op grond van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De besluiten liggen van 29 januari tot en met 12 maart 2018 van 8.30 tot
12.00 uur en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de
Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt ook digitaal beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel
te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)
452 452.

OMGEVINGSVERGUNNING REALISATIE
(HERBOUW) SCHUUR VOOR HOVENIERSACTIVITEITEN EN OPSLAG ARTIKELEN
VOOR INTERNETVERKOOP JISPERWEG 87
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet agemene bepalingen
omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het
bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster 2013 voor de realisatie
(herbouw) van een schuur ten behoeve van hoveniersactiviteiten en opslag van
artikelen voor internetverkoop op het perceel Jisperweg 87 te Westbeemster.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29
januari 2018 tot en met 12 maart 2018 van 8.30 uur tot 12.00 en maandag
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit
naar voren te brengen 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 Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een
samenvatting van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,
raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.
Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief
in uw digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 n POSTADRES: POSTBUS 7 n 1462 ZG MIDDENBEEMSTER n TELEFOON: (0299) 452 452
GEMEENTE@BEEMSTER.NET n WWW.BEEMSTER.NET n OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR
(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)
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BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE
EN RAAD OP 30 JANUARI 2018
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie
start om 19.30 uur en de raad om circa 20.30 uur.
Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere het volgende onderwerp:
Het voorstel tot het nemen van een besluit op een bezwaarschrift tegen het
van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht gemeenten op het ontwikkelgebied Zuidoostbeemster II.
Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie op 30 januari bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren en
Het voorstel om mevrouw De Wit-Hoogervorst te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadscommissie namens de fractie van de VVD.
Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij
Oost en het voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en
het beeldkwaliteitsplan voor deze woningbouwlocatie.
Deze plannen hebben tot doel om in Zuidoostbeemster, in het gebied ten
oosten van de Purmerenderweg, tussen het Noorderpad, het zogenaamde
“Reigersbos” en de Oostdijk, woningbouw te realiseren.
Het voorstel om geen wensen of bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen verkoop van het gemeentehuis.
De gemeenteraad heeft het college op 7 november 2017 opdracht gegeven
om het gemeentehuis (in 2017) in de verkoop te brengen. Het college heeft
het voornemen om dit gebouw en perceel te verkopen aan vof De Beemster
Compagnie.
Deze partij is een publiek-private samenwerking van de gemeente Beemster
met de gebiedsontwikkelaar BPD en verzorgt de woningbouwontwikkeling
zoals het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster en De
Keyser in Middenbeemster.
De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website
www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks
volgen.
Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag
van 13.30 uur tot 19.00 uur).

ALGEMEEN
STARTERSEVENEMENT WATERLAND
Rabobank Waterland en Omstreken, Gemeente Purmerend, Gemeente Beemster,
Interpolis en Starten.nl organiseren hét gratis startersevenement voor de regio
Waterland. Samen zetten zij de deuren wijd open voor oriënterende starters en
net gestarte ondernemers.
Kom deze avond netwerken en laat je informeren en inspireren. Wil je weten wie
de winnaar is van de Startersprijs van Rabobank Waterland en Omstreken? Aan
het begin van de avond wordt de winnaar bekend gemaakt!

BESTELLEN VAN ZAKKEN VOOR
PLASTIC VERZAMELING
Voor de verzameling van plastic afval kunt u sinds 1 januari 2018 gratis plastic
zakken bij HVC bestellen. Dit kan via www.hvcgroep.nl/afval/plastic-zakkenbestellen. Het is sinds deze datum niet meer mogelijk om zakken te bestellen
bij zakkenvoorplastic.nl.

Datum en locatie
Het startersevenement is op woensdag 7 februari 2018 bij BurgGolf, Golfresort
De Purmer, Westerweg 60, Purmerend.
Programma
18.45 uur
19.15 uur
19.20 uur
19.30 uur
19.50 uur
20.00 uur
20.40 uur
21.05 uur
21.45 uur
22.30 uur

Inloop
Welkom
Uitreiking Rabobank Startersprijs
Inloopmoment startersevenement
Opening door wethouders Harry Rotgans (Gemeente Purmerend)
en Dick Butter (Gemeente Beemster)
Workshopronde 1
Pauze en netwerkcafé
Workshopronde 2
Netwerkcafé
Einde

Workshops
Vergroot je kennis en volg tijdens dit startersevenement twee workshops.
Nieuwsgierig welke workshops je kunt volgen? Maak een keuze uit onderstaande workshops en meld je aan.
Kansen in kaart brengen met het ondernemingsplan!
Goede start met belastingen en uurtarief!
Hoe presenteer jij je online als ondernemer?
Loop jij als startende ondernemer risico’s?
Aanmelden
Wil je alle tips voor jouw onderneming niet missen? Schrijf je dan in voor dit
startersevenement via www.startersevenement.nl en maak een keuze uit de
workshops. Wil je ook aangeven of je bij de uitreiking van de Startersprijs aanwezig bent? Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

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

Lezersfoto
Het Beemsterland is in afwachting van de nieuwe
gewassen. De molen de Nachtegaal in afwachting van
een nieuwe kap. Over korte tijd is de water weer van
het land. Laat de lente Beemster weer op zijn mooist
er uit laten zien.
Dirk Ernsting

EINDE PUBLICATIES

Geen abonnementsverhoging
Wonen Plus
Net als in 2017 zal ook in 2018
het abonnementsgeld voor
WonenPlus gelijk blijven. Zo kunt u voor
een klein bedrag per maand gebruik
maken van onze diensten om zo lang
mogelijk op een prettige wijze thuis te
blijven wonen. Want uiteindelijk willen
we dit toch allemaal?
Voor € 2,50 per maand, als u huurt via WoonCompagnie, kunt u gebruik maken van onze
enthousiaste vrijwilligers die bij u komen voor
een klein klusje in huis of tuin, boodschappen
doen, televisie- of computerhulp of gezellig
voor een praatje of wandeling. Bent u geen
huurder dan betaalt u € 5,00 per maand en
minima kunnen zonder kosten gebruik maken
van de diensten van WonenPlus. Ook wordt
u op de hoogte gehouden van de activiteiten
die georganiseerd worden, zo organiseert
RSWP bijvoorbeeld activiteiten voor mantelzorgers. Voor meer informatie of lid worden,

kunt u contact opnemen met ons servicepunt. WonenPlus Beemster, maandag t/m
woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur via 0299820397. WonenPlus Alkmaar Aangenaam
voor Schermer en Graft de Rijp op dinsdag en
woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur via 0299820139. Hoeft u nog niet om hulp te vragen?
Dan zijn er volop mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de mensen die
de hulp van WonenPlus wel nodig hebben.
Ook daarvoor kunt u ons in de ochtenduren
bereiken via het servicepunt.
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Verdrietig delen wij u mee dat
mijn lieve echtgenoot en onze papa is overleden

Hendrik Boer
Henk

* Schoonloo,		
25 mei 1957		

† Middenbeemster,
12 januari 2018

		
Middenbeemster
			
			
			
			

Marjan Boer-Edens
Ocker
Marianne
Eva
Benthe

		

Berinde

West-Graftdijk

		
Almelo
			

Renger
Mees

Henk is in besloten kring begraven op Natuurbegraafplaats Hillig Meer
op het landgoed Heidehof te Eext. N 52 59.713, E 6 42.435.
Correspondentieadres:
J.J. Boer-Edens
Odessa 17
1462 EL Middenbeemster

VISIT BEEMSTER,
samen één sterk merk
Op maandag 15 januari was een
groot aantal recreatieve Beemster
ondernemers bij elkaar in de
molenschuur aan de Hobrederweg
voor een bijeenkomst over VISIT
BEEMSTER.
VISIT BEEMSTER is als merk het afgelopen
jaar in gebruik genomen. Door de krachten
te bundelen van toeristische- en culturele
organisaties én de overheid is er nu één sterk
merk. Met als doel om de Beemster toeristisch
op de kaart te zetten. Om VISIT BEEMSTER
de komende jaren nog krachtiger te maken,
ging de organisatie achter VISIT Beemster die
avond met de recreatieve Beemster ondernemers in gesprek. Om te horen hoe deze ondernemers met hun expertise, kennis en kracht
het verschil maken voor de bezoekers aan
onze mooie polder. Ook werden de plannen
met VISIT BEEMSTER voor de komende jaren

met elkaar besproken waarbij ook de mogelijkheden tot deelname/samenwerking aan
bod kwamen. Op een interactieve manier
kwamen arrangementen, bereikbaarheid en
mobiliteit van en in De Beemster en de toeristische informatievoorziening en distributie,
aan bod. Het leverde een scala van ideeën
en tips op. Zo was een compacte kaart van
De Beemster een veel geuit idee. Daarnaast
bleek dat veel deelnemers zelf al voorzieningen hadden getroffen zoals bijvoorbeeld
fietsen voor gasten.
Een belangrijke conclusie was dat De Beemster
de ideale uitvalsbasis is voor de toerist. Voor
de rust en het open landschap komt de toerist
hier. De stad en het strand zijn vanuit De Beemster met de auto of het openbaar vervoer goed
bereikbaar. Het resultaat van deze avond: er is
nog genoeg te verbeteren, ervaringen zijn uitgewisseld en contacten verstevigd.

Fusie

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing Noordbeemster
& Fleur van Duin Edam
Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

LEZERS SCHRIJVEN...
BINNENDIJKS GEEFT RUIMTE VOOR REACTIE VAN LEZERS, MAAR DE REDACTIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE INGEZONDEN STUKKEN.
DE REDACTIE HEEFT HET RECHT OM INGEZONDEN STUKKEN TE WEIGEREN. VERMELD ALTIJD UW N.A.W. GEGEVENS. ANONIEME STUKKEN WORDEN NIET GEPLAATST.

Boer zoekt Burrie
Gaarne wil ik reageren op de perikelen die er zijn in de Gemeente Beemster. “provincie geeft
Beemster voordeel van twijfel” en “de gemeente Beemster wil fuseren met Purmerend”. Het
heeft mij en vele Beemsterlingen verontwaardigt en verontrust, zonder ons medeweten en in
te lichten, dat Beemster wil fuseren met Purmerend. Er zou sprake zijn van een “bestuurlijke
samenwerking” en van fuseren (3 jaar geleden) was géén sprake. Ik vind dit kiezersbedrog.
De burgemeester zegt: “dat we op te grote voet hebben geleefd”. Hoe kan dat nou?
Ik heb al 25 jaar dezelfde schoenmaat! De nieuwe burgemeester Joyce van Beek is waarschijnlijk slecht ingeburgerd vind ik. Daarom heb ik een groot bord geplaatst voor mijn boerderij.
Gaat Beemster na 405 jaar verloren en bij Purmerend horen, nee tóch?
Geen fusie door onze neus geboord, zonder ons te hebben gehoord! Ik vind dat de inwoners
over zo'n belangrijke materie goed voorgelicht moeten worden. En hier ook zeggenschap over
moeten hebben, wellicht d.m.v. een stemming. En niet laten beslissen door de burgemeester
en 3 wethouders....
Ik maak me er zorgen over dat ik binnenkort wakker word in “de gemeente Purmerend”....
HARRY HEEMAN
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Op 9 januari heeft een meerderheid
van de Raad ingestemd met een
(geamendeerd) principebesluit om op
korte termijn gesprekken aan te gaan
met Purmerend om te komen tot een
bestuurlijke fusie.
Het amendement voorziet in het
samen met de beoogde fusiepartner
op korte termijn ook gesprekken te
voeren met omliggende gemeenten
of zij bereid zijn mee te doen aan deze
herindeling. Binnendijks ging langs bij
de portefeuillehouder van dit dossier
burgemeester Joyce van Beek.
“Voor het College was het genomen besluit
onvermijdelijk. In het verleden zijn er ruimhartige besluiten genomen waar bewoners
weliswaar van profiteerden maar waarvan de
financiële consequenties niet goed doordacht
waren. Die consequenties komen nu pijnlijk
naar boven. Door de ambtelijke samenwerking met Purmerend in de afgelopen periode
is duidelijk geworden dat een groot aantal
dossiers niet op orde waren. Dat is voor de
publieke opinie lang niet altijd zichtbaar. Denk
bijvoorbeeld aan de ervaringen met de Brandgronden in Zuidoostbeemster. Wij dachten
dat alles op orde was. In plaats van op gouden
bergen te wonen blijkt dat we met onze blote
billen op de grond zitten. We hebben geen tijd
voor uitstel. Ook het uitstellen van het besluit
tot na de verkiezingen diende geen enkel
belang. Door de verkiezingen en nieuwe collegebesprekingen zal de besluitvorming toch
al op een lager pitje komen te liggen.
Nu de Raad een besluit genomen heeft,
kunnen de volgende noodzakelijke stappen
gezet worden. Dat wil zeggen: de bewoners eerst goed informeren over de feitelijke achtergrond van de ontstane situatie
en daarmee en daarna informatie vergaren
waarmee de zogenaamde Beemster Waar-

denkaart gestalte kan krijgen. Hierin kunnen
we als gemeente naar onze fusiepartner uitspreken welke waarden en kwaliteiten wij
belangrijk vinden om behouden te blijven.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de discussie
over aantal te bouwen woningen per hectare
en de wijze van bouwen. Maar ook dat wij de
reeds ingezette bouwplannen op eigen wijze
willen continueren. Daarop kan de beoogde
partner reageren. Voor de goede orde: Purmerend heeft ook belang bij het behoud van
die waarden.
Onze inschatting is dat er in november 2020
vervroegde verkiezingen zullen zijn in de
fusiegemeentes en op 1 januari 2021 de
fusie feitelijk zijn beslag krijgt. In de tussentijd zullen we ook hard moeten werken om de
huidige ambtelijke samenwerking, welke dus
nog voortgezet wordt, te optimaliseren. Er
zullen door ons en de Raad nog tal van pijnlijke besluiten genomen moeten worden.
Want de problemen zullen op termijn door de
verplichtingen die we zijn aangegaan alleen
nog maar toenemen. Het is niet verwonderlijk
dat we verenigingen al hebben geïnformeerd
over ingrijpen in de subsidie. En voorstellen
tot het afstoten van gemeentelijk bezit.
Het College heeft zich in een vroegtijdig stadium al uitgesproken voor een Groot Waterland maar de realiteit gebiedt te zeggen dat
dit niet realistisch is. Uiteraard zullen we op
basis van het amendement contact opnemen
maar signalen rechtvaardigen dat samenwerking zeker voor de korte en middellange termijn niet opportuun is. En het water staat ons
nu aan de lippen. Tenslotte nog dit. Recente
ervaringen van bijvoorbeeld de Rijp en Oosthuizen, beiden kleine kernen opgenomen in
een grote fusiepartner, stemmen ons optimistisch over onze mogelijkheden. Beide kernen
hebben hun identiteit behouden. Laten we
vooral ook kansen zien en benutten”.
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Binnendijks

SPORT
Klaverjassen vrouwen van Nu
Uitslag 10 januari
1 Joke Akkerman
5528
2 Elly Bakker
5423
3 Bep v.d. Berg
5185
4 Gerie Metselaar
5102

5 Witha Meijer
6 Ria Oostwouder
7 Bets Bakker
Poedelprijs Ali v. Dort

5087
4935
4879
3242

kaarten VSV
Uitslag 17 januari
1 Nel Swart
2 Trudy de Koning
3 Truus van baar
4 Lies Ruijter
5 Joke Out
Troostprijs Wil Konijn
Verassingsprijs Leny Ruijter

5478
357
5092
5076
4979
3644

Klaverjassen Middelwijck
Uitslag 12 januari
1 Truus Koopman
5173
1 Jan Vollebregt
5173
3 Jo Kalisvaart
5100
4 Fien de Hart
5084
5 Corrie Glas
5052
laagste Maarten Kalisvaart 3857
Uitslag 19 januari
1 Wim Duijn
2 Fien de Hart
3 Truus Koopman
4 Jo Kalisvaart
5 Jan v.d. Oord
Laagste Ria Duijn

Meidenteam WBSV
Een groot gedeelte van het meidenteam WBSV MU
19 speelt al jaren samen en afgelopen jaar heeft
het team nog een aantal nieuwkomers mogen
verwelkomen. Voor 2018 heeft de nieuwe sponsor
“Design Totaal Bouw” het hele team voorzien van
nieuwe trainingspakken.

Het team speelt in de 1ste klasse MU 19, maar het team is een
mix van 15, 16 en 17 jarige. Desondanks draaien ze goed mee en
hopen in de 2e helft van het seizoen bij de bovenste 3 te eindigen.
Staand v.l.n.r. Loet Bol (grensrechter) Ron Scholten (sponsor)
Melissa Kwantes, Linda Nat, Wieke Keesman, Noor v.d. Berg, Noa
van Alen, Emma Boots, Marne v.d Spruijt, Ize Dekker, Ramon & Tony
Scholten ( sponsors). Zittend Sanne Kruis, Isa Appelman, Noah Bol,
Manon Prins, Kiki Ypma, Lonneke Hoek en Michaël Bol (trainer/
coach). Sophie Beers en Dominique Pourier ontbreken op foto.

Wandelen met Chi Kung
vanuit Zuidoostbeemster

5320
5291
5240
4806
4745
3498

Volksdansgroep 55+
Wie komt onze gelederen versterken??? Het zou
fijn zijn als we weer wat nieuwe leden kunnen
verwelkomen want: hoe meer zielen hoe meer
vreugd, en volksdansen is het leukst met een
gezellige groep enthousiaste deelnemers.
We doen dansen uit veel verschillende landen b.v. Oost Europa
of Israel. Ook staan er regelmatig line dansen op het programma. Alle dansen worden duidelijk uitgelegd en stap voor
stap voorgedaan door onze ervaren “juf”. Dus ook als je nog
nooit, of al heel lang niet, hebt gedanst is dat geen probleem.
Bewegen, gezelligheid en plezier staan bij ons voorop. .Lijkt
het je wat? Kom dan gerust een paar keer vrijblijvend met ons
meedoen. We dansen op woensdag middag van 13.30 – 14.30
uur. Waar? In de gymzaal aan het Veer 88 Avenhorn achter
peuterspeelzaal het Hummeltje. Wil je nog meer weten neem
dan contact op met: Sonja Dikstaal Tel. 0229 542616

SPORTNIEUWS?

Ga naar www.binnendijks.nu
of mail naar
redactie@binnendijks.nu

Op zaterdag 3 februari vindt de eerste activiteit van
Bertbeweegtje in 2018 plaats. Het is de eerste van
zes wandelingen met chi kung. Chi kung betekent
energietraining. Chinezen doen het massaal ’s
ochtends in de buitenlucht. Het is anders dan de
gymnastiekoefeningen die wij kennen.
Chinezen redeneren vanuit de energie (of chi) die overal om
ons heen en in ons lichaam is. Het gaat erom dat je die energie
toelaat in je lijf. Dat gebeurt door ontspannen te staan en
langzame bewegingen uit te voeren. De meeste oefeningen
kunnen gemakkelijk worden aangeleerd. Door ze vaak te herhalen worden ze een deel van jezelf en bereik je dat je meer

lichaamsbewust wordt. Je kunt contact krijgen met ongemakken in je lijf. De oefeningen dragen dan bij aan het verminderen van deze ongemakken en een heerlijk gevoel dat je in
harmonie bent met de natuur en de wereld om je heen. Startpunt is de Z-innkapel (zij-ingang) aan de prinses Wilhelminasingel 39 in Zuidoostbeemster. Na een kop koffie of thee is er
een wandeling van 7 kilometer onderbroken door twee keer
een kwartier chi kungoefeningen. Om 12.30 zijn we terug in de
kapel en sluiten dan af met nog een keer koffie/thee. Bij slecht
weer is er een aangepast programma, waarbij de oefeningen
plaatsvinden in de kapel. Wie mee wil doen kan zich uiterlijk
op woensdag 31 januari aanmelden via bert.mentink@hetnet.nl
of tel. 0619485596. De kosten zijn € 5,-.

Klaverjassen en keezen met de BG
Op dinsdag 20 februari staat alles klaar in
café De Kerckhaen te Westbeemster voor
gezellige uurtjes sportief spel.
Er wordt gespeeld om groepsprijzen en leuke individuele
prijzen! De inschrijving is open voor iedereen en mogelijk per
team van 4 personen. Inschrijfgeld bedraagt €10,- per team en

dient op de speelavond vooraf te worden voldaan. Telefonisch
aanmelden is nodig bij Marit Mulders via 06-18338560 of via
klaverjas-keezavond@hotmail.com. Vergeet niet de teamnaam en spelkeuze te noteren.
Sectie Sport ziet u graag op dinsdag 20 februari 2018, aanvang
20.00 uur! Locatie: De Kerckhaen. Aanvang; 20.00 uur.
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Lezersfoto

Maen is een nieuwe Beemsterling,
die in 2016 in deze mooie gemeente
is komen wonen met zijn gezin. Hij zal
regelmatig zijn ervaring, verwondering
en gebeurtenissen in zijn leven met
ons delen in een column.

Nederland kent een aantal gezegdes waarin
het woord kont voorkomt. Onder andere ‘de
kont tegen de krib gooien’. Ook in de Syrische
cultuur wordt dit woord gebruikt bij tal van
uitdrukkingen. De elf leukste(*):
1	Twee konten in één broek: twee vrienden
die lange tijd met elkaar hebben doorgebracht.
2	Hij heeft een worm in zijn kont: 		
hij is erg actief.
3	Hij heeft een grote kont: 			
hij heeft behoorlijke macht.
4	Zijn werk houdt van zijn kont:
zijn werk is slecht.
5	Verdwijn uit de buurt van mijn kont:
verdwijn uit mijn buurt, ik ben boos op je.
6	Zie je me soms aan voor je kont: deze uitdrukking wordt gebruikt als iemand me
negeert.
7	Het zal me mijn reet roesten: 		
het kan me niet schelen.

Deze foto is gemaakt op 20 januari j.l.. De zon kwam
binnen 5 minuten na dit beeldschone plaatje op.
H. v.d. Beld-Muller

8 Schud je kont: ga iets doen.
9	Kus zijn kont: wordt gebruikt als iemand
iets nodig heeft van een ander.
10	Zijn verstand zit in zijn kont: 			
hij is zo eigenwijs.
11	He is going from the ass of the morning:
wordt gebruikt als iemand vroeg naar zijn
werk gaat.
Ik heb er een maand over gedaan om Nederland te bereiken. Ik passeerde Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië, Hongarije,
Oostenrijk en Duistland om uiteindelijk hier in
Nederland mijn ‘kont rust te geven’.
MEAN

(*) Maen stuurt zijn bijdragen in de Engelse
taal. Ik heb de uitdrukkingen dus naar eigen
inzicht vertaald. De laatste uitdrukking vond
ik lastig om te vertalen en heb deze in het
Engels gelaten. GH

Harmonie, emotie in 2018
Communicatie is Klankgericht, niet
beeld-gericht. Onze eerste ervaring
met de wereld is klankgericht. Het
eerste geluid van een baby is huilen:
teken van leven!
Door ritme in klank brengen we emoties
over. Het belang van ritme is onderschat
en de invloed van muziek op de hersenen is
enorm, positief. Ritme leggen we vast in
noten. Maar noten kunnen niet lachen of
huilen. Dus zingen we om onze emoties uit
te drukken. Zangvereniging Harmonie heeft
haar concertagenda 2018 vastgesteld: met
nieuwe stukken, emotioneel heel divers: het
Requiem van Fauré en die Zauberflöte van
Mozart. Anneke tipte haar koorleden met de
onderstaande e-mailbericht: “Hallo allemaal,
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https://youtu.be/wUaZVm18UYI Hierbij een
link van Youtube met, voor mij, een mooie uitvoering van het Requiem van Fauré. Deze uitvoering kreeg ik ooit op cd, ik was een jaar of
30, kende de muziek totaal niet. Ik vond het
gelijk prachtig! De muziek roept nog altijd bij
mij een winters landschap op, verstild, met
verse sneeuw... Het is natuurlijk ‘heftige’
muziek, maar ook lieflijk en rijk. Je moet er
misschien even de tijd voor nemen. Maar gun
het jezelf, dan kom je vanzelf in de sfeer”.
Meld je na het lezen van dit stukje aan voor
een vrijblijvende repetitie op dinsdagavond
20.00 – 22.00 uur in de Keyserin, of via
www.zangverenigingharmonie.nl. Ervaar de
emotie.
JORIS RUIJTER, VOORZITTER

Film…

Carnavalgedruis
In het lange ‘weekend’ van vrijdag
9 tot en met dinsdag 13februari
brandt het carnavalsfeest weer los.
Carnavalsvereniging De Leutige
Kerckhaenen zal op meerdere locaties
acte de préséance geven.
	Vrijdagavond om 19.00 u gehandicaptencarnaval op Breidablick. En sleuteloverhandiging door de Burgemeester. Dan vanaf
21.00 u feest in Westbeemster. Met “Pullen
Vullen & Amstelquiz”.
	Z aterdagochtend 10.00 uur visite bij de
bejaarden in Middelwijck. Met medewerking van Schermeer Vocaal.

	Zaterdagmiddag 13.00 u tot 14.30 u kindermiddag met interactieve poppenkast, kinderpolonaise en dansen. Daarna om 15.00 u bij
de ouderen in de Mieuwijdt.
	Z aterdagavond carnaval vieren in Heerhugowaard met het Thema Disco.
	Zondagmiddag vanaf 15.00 u begin Boerenkieluurtjes Muziek vanaf 16.00 uur in de
Kerckhaen. Met “Bernard Karsten”.
	Dinsdagochtend bezoek aan de gesloten
afdelingen van Middelwijck, Hospice en ziekenbezoek.

Buurtdiner Zuidoostbeemster
Op maandagavond 12 februari (aanvang 17.30
uur) wordt weer een Buurtdiner georganiseerd door en in het Buurhuis Zuidoostbeemster. Menu: spaghetti met vleessaus. De kosten
bedragen € 7,50 per persoon. Dit is inclusief een
drankje. Opgave: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl / 427661 / beheerder van het Buurthuis.

13 januari. Een drukte van
jewelste op het hoekje
bij de weegbrug. Twee
filmopnames en heel veel
publiek.
De hele dag was een groep
mensen bezig een verhaal te
spelen. Wat is daar aan de
hand? Zaterdag 17 februari
wordt het 80 jarig bestaan
van de buurtvereniging "Ons
Hoekje"' gevierd. Zou het daar
iets mee te maken hebben? U
hoort van ons.
TREES

Zaterdagmiddag 10 maart; 13:30 uur
Beemster Golfbaan Parenwedstrijd vrij toegankelijk - aanmelden verplicht
entree 7,50 euro p.pers. – betalen in de
zaal.
Drie Onder De Tram verzorgt gratis hapjes.
prijzen: 1e drie paren en elk 5e paar per lijn.
Erna nog wat nakaarten, een drankje, de
prijsuitreiking…. en dan indien gewenst:
Chef Harry’s Grand Buffet 16 gerechten –

salades – vlees - vis en IJS TOE ! 16,00 p.p.!
Maak het U makkelijk: voor 23,50 p.pers.
een gezellige zaterdagmiddag met bridge,
hapjes, prijzen en een grandioos buffet! Alle
bridgers welkom – Maaltijd niet verplicht !
Drank en de maaltijd zijn voor Uw rekening
(afrekenen ter plekke) Meesterpunten indien
NBB nummer bij ons bekend. Opgave via de
website: www.drieonderdetram.nl. Houd
NBB nummers gereed. Organisatie - BC DRIE
ONDER DE TRAM - Purmerend/Beemster
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EHBO Beemster start
nieuwe beginnerscursus
EHBO op 6 februari

Beemster Agenda
27/01
Darten Buurthuis Zuidoostbeemster
27/01 	Stand up Comedy Onder de Linden
Middenbeemster
27/01
Bingo Kerckhaan Westbeemster
28/01
ZondagmiddagPodium Buurthuis Zuidoostbeemster
04/02
Koffieconcert Onder de Linden Middenbeemster
10/02
Cabaret Onder de Linden Middenbeemster

Een EHBO diploma komt altijd van pas.
Een ongeluk zit immers in een klein
hoekje en dat hoekje bevindt zich
veelal in en om het huis, op school, bij
de (buurt-)vereniging of op het werk.

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.

Hospice Thuis van Leeghwater is
trots op haar nieuwe vrijwilligers

Na de succesvolle edities van voorgaande
jaren organiseert EHBO Beemster ook in 2018
weer een beginnerscursus Eerste Hulp bij
Ongelukken. Een praktische cursus waarin
u in 10 lessen door gediplomeerde docenten
wordt opgeleid in het verlenen van eerste
hulp, inclusief reanimatie en het gebruik van
een AED. Wij hanteren de richtlijnen van het
Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie
Raad.

Praktische informatie
Start van de cursus: dinsdag 6 februari 2018
	Locatie: Cultureel Centrum “Onder de
Linden”, Middenbeemster.
Tijd: dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
	Investering : EUR 150,00. Wist u overigens
dat de meeste zorgverzekeringen de kosten
van de cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden? Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de cursus kunt u
contact opnemen met Scott Kleijn, telefoon
06 – 53 79 34 81. Wilt u direct inschrijven of
meer informatie, bijvoorbeeld over het lesrooster? Kijk dan op www.ehbobeemster.nl

BeeJee (Beemster Jeugdraad)
vijftig jaar/ BeeJee
Hollanderstraat veertig jaar!
De nieuwe groep vrijwilligers van het
najaar 2017, heeft de introductiecursus
gevolgd en met succes afgesloten.
5 Nieuwe enthousiaste vrijwilligers die al
reeds meedraaiden in het team tijdens de
diverse diensten, samen met een vaste vrijwilliger, ontvingen afgelopen week hun welverdiende certificaat. Coördinator Lisette van
den Boogaard is trots op haar nieuwe vrijwilligers, want zij kunnen nu zelfstandig en goed
voorbereid meewerken in het Hospice. De
training werd op vakkundige wijze gegeven
door Nicole Bles en Jantina Wever. René van
der Scheun, Marjo de Vries, Linda Tesselaar,
Ineke Gakeer en Ilona de Caluwe, van harte
gefeliciteerd met jullie certificaat en heel veel
werkplezier gewenst in Hospice Thuis van

Leeghwater in Middenbeemster. Bewoners
en medewerkers zijn heel erg blij met jullie
komst en inzet. We hopen op een fijne en
jarenlange samenwerking met veel voldoening van dit mooie werk. Er begint weer een
nieuwe opleidingsgroep.
Wilt U ook meewerken in een enthousiast
team van plm. 80 vrijwilligers? U bent van
harte welkom! Stuur dan a.u.b een mailtje
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar info@hospiceleeghwater.
nl. (of bel e.v.t. naar 0299 682021 –ma-vrij.
mgraag tussen 10.00-16.00 uur). De coördinator neemt dan graag contact met u op om
een afspraak te maken.
Belangstelling voor ‘Reunie’?
EVALIEN

Kandidatenlijst en
Informatieavond BPP
De Beemster Polder Partij heeft
de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadverkiezingen op 		
21 maart vastgesteld.
De lijst ziet er als volgt uit:
1. Nico de Lange;
7. Niek Konijn;
2. Barbara Jonk;
8. Lisanne Oudshoorn;
3. Leo Schagen;
9. William Duijn;
4. Mart Bakker;
10. Harry Droog;
5. Ida Bregman;
11. Piet Scheringa;
6. Roza-Marie Langerijs; 12. Betsie Konijn.
Er worden een viertal bewonersbijeenkomsten georganiseerd in kader van voorgenomen

fusie met Purmerend (maar ook o.a. verkiezingsprogramma; voorstellen kandidaten).
Maandag 29/01
Kerckhaen Westbeemster;
Woensdag 7/02
Bonte Klaver Noordbeemster;
Maandag 12/02
Zuiderhof Zuidoostbeemster;
Maandag 19/02 Onder de Linden Middenbeemster. Een ieder is welkom.
Vragen kunnen ingediend worden via: fractie.
bpp@gmail.com / 06-53624147 Nico de
Lange. Aanvang 20.00 uur. Vol=vol.
www.beemsterpolderpartij.net

Op 12 december 1968 wordt de Stichting
Beemster Jeugdraad opgericht. Met het doel
‘stimulering van het open jeugd- en jongerenwerk in de Beemster’. Er worden twee Actiegroepen ingesteld: AXODA (soos en dans)
en AKKU (kultuur). Later zal nog een derde
volgen: BUITENDIJKS (uitstapjes buiten de
polder). De eerste twee discobals worden
gehouden in café Siebeling (nu chinees restaurant). Als snel krijgt BeeJee een ‘eigen’
ruimte: de kantine van de ijsclubvereniging
Bamestra. Na enkele jaren verhuizen de activiteiten naar (volgens eigen zeggen) het ‘varkenskot’ achter fruitbedrijf Leeghwater (nu
dokterspraktijk). Deze ruimte blijkt al snel
te klein en in 1978 (dus exact veertig jaar
geleden) wordt het huidige onderkomen aan
de Hollanderstraat geopend.
Veel jongeren van toen denken met enige
weemoed terug aan die tijd. Daarom wordt
gepolst of er belangstelling is voor een soort
‘reünie’ (ontmoeting) op zondagmiddag 10

juni a.s.. Bedoeld voor alle mensen die ‘iets’
met BeeJee hebben (gehad). Recent of in een
verder verleden. Als bezoeker, bestuurslid,
deelnemer aan een activiteit (BeeJee heeft
ook onderdak gegeven aan o.a. vrouwenwerk
en speeltuinvereniging), etc..
We zijn ook op zoek naar BeeJee materiaal
(archief; affiches; foto’s; etc.). Zodat we deze
kunnen tonen op de dag. Heb je belangstelling? Heb je materiaal? Heb je een andere
reactie? Mail: heikoheikens@outlook.com/
0299 683224.
DE ‘WERKGROEP’ REÜNIE BESTAAT
OP DIT MOMENT UIT: HENDRIK EN BARBARA
HANENBURG-SCHERINGA EN GEERT HEIKENS
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Repaircafe Middelwijck
Donderdag 8 februari kunt u weer voor kleine reparaties terecht in het wijksteunpunt in zorgcentrum Middelwijck in Middenbeemster. Van 9.30 tot 11.30 uur repareren de vrijwilligers
broodroosters, koffiezetapparaten, lampen, föhns, speelgoed, ... (bijna) alles wat het niet meer
doet. Dus gooi uw kapotte spullen niet meteen weg, maar kom langs in het Repair Café en
spaar zo geld en grondstoffen uit! De reparaties zijn gratis, eventuele materialen moet u wel
vergoeden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om zo nieuw gereedschap te kunnen
kopen. Donderdag 12 april is het Repair Café weer in Middelwijck.

Historische beeldpresentatie
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Cursus Oud Schrift
voor gevorderden
Op 9 februari a.s. start het Waterlands
Archief met een nieuwe cursus Oud
Schrift voor gevorderden. Deze cursus
is bedoeld voor iedereen die zich
verder wil verdiepen in zestiende- en
zeventiende-eeuwse teksten.
Aan de hand van oude documenten uit het
Waterlands Archief leren de cursisten de oude
teksten lezen en begrijpen. Aan de orde komen
bovendien documentanalyse en tijdrekenkunde. Daarbij wordt in de cursus ook aandacht besteedt aan de archieven zelf: door wie
werden ze gevormd, met welk doel en wat kun
je er in vinden? Door het zelf kunnen lezen van
oude documenten komt de geschiedenis wel
heel dichtbij! Het lezen van oud schrift is door

iedereen te leren,
maar alleen oefening baart kunst.
Van de cursist wordt daarom verwacht dat
hij/zij gedurende de cursus voldoende tijd
besteedt aan het thuis voorbereiden van de
teksten door het maken van transcripties.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op
vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur in het
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend. De cursusdata zijn 9 en 23 februari, 16
en 30 maart, 20 april, 18 mei, 1 en 15 juni 2018
(bij voldoende aanmeldingen).
De kosten voor deze cursus bedragen € 85,00,
inclusief lesmateriaal. U kunt zich aanmelden
bij de docent, Mathilde Kors, 0299-411541 of
m.kors@waterlandsarchief.nl.

Openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster
Op maandagavond 19 februari om 20:00 uur in de Kerckhaen houdt de dorpsraad
Westbeemster een openbare vergadering. Alle bewoners en ondernemers van
Westbeemster zijn van harte welkom!

De fotoavonden van Cor en Lida
Roet komen er weer aan. Zij hebben
prachtige beelden samengesteld. De
beeldpresentatie bevat dit keer twee
verschillende thema’s.
Voor de pauze kan het publiek genieten van
de ‘Beemster in de winter’. Denk hierbij aan
mooie plaatjes van boerderijen en woningen
in de sneeuw, schaatsen op de ijsbaan en
slootjes, er op uit met de arrenslee. De middenstand die op allerlei manieren hun waren
bij de klanten bezorgden. Na de pauze krijgt
u beelden te zien van de 10 dagkaasfabrieken
die de Beemster rijk was. Vroeger werd er
door de boeren zelf kaas gemaakt wat heel
arbeidsintensief was. Het idee ontstond om
samen te gaan werken. Hierdoor konden de
kosten omlaag en de kwaliteit van de kazen
omhoog. Zo werden aan het einde van de 19e
eeuw en het begin van de 20e eeuw de tien
dagkaasfabrieken opgericht die verspreid

stonden door de hele Beemster. Wilt u graag
deze fotoavond van het Historisch Genootschap Beemster bijwonen? Dat kan op:
maandag 12 februari, aanvang 20.00 uur
(inloop 19.30 uur) in Onder de Linden Middenbeemster donderdag 22 februari, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in Zuiderhof
Zuidoostbeemster woensdag 7 maart, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in Onder de
Linden Middenbeemster

Sprekers zijn Willemien Koning, statenlid
namens het CDA in de Provinciale Staten en
Marjan Minnesma, directeur van de Stichting
Urgenda. Willemien Koning heeft o.a. in haar
portefeuille “Provinciale ruimtelijke ordening,
landbouw en omgevingsvisie. In november werd
zij gekozen tot Vrouwenvertegenwoordiger
(2018) voor de Verenigde Naties. Willemien is

Zomertentoonstelling
Betje Wolff museum
Vive la plume`; Schrijven als kunde en kunst

Reserveren verplicht. We ontvangen uw
reservering graag via: info@historischgenootschapbeemster.nl of telefonisch via 0299673500 (Hilda Reijm), onder vermelding van
naam, datum en aantal personen. Voor HGB
leden, op vertoon van hun lidmaatschapskaart (op de kaart staat voor hoeveel personen
die geldig is), is de toegang gratis. Voor introducés en belangstellenden bedraagt de entree
€ 3,50. Wordt u op deze avond lid van het HGB
dan is de entree alsnog gratis.

Bijeenkomst met Willemien
Koning en Marjan Minnesma
Op woensdag 31 januari organiseren
de CDA-afdelingen in Zaanstreek/
Waterland een bijeenkomst voor leden
en belangstellende niet-leden over
het onderwerp: Agrarisch natuur en
Faunabeheer.

Bijzondere agendapunten: • Het monument voor de slachtoffers van het vliegtuig dat op 26 juni
1943 op het land van Scheringa is neergestort. Niek van Baar vertelt over het gedenkteken dat 75
jaar later zal worden onthuld en wat daar nog voor nodig is. • Breedband in de Beemster. Frank
van Boven brengt het laatste nieuws. • De jongste plannen voor het buurtje in de West, door Thijs
van Wissing. • Vragen aan de wethouder, de heer Butter. Waaronder de stand van zaken over de
Woonvisie. • Een nieuwe website voor de dorpsraden. • Afscheid van voorzitter Marjan Buis, na
vele jaren inzet en trouw. Zie voor dit laatste punt een interview elders in dit blad.

tevens actief voor Vrouw en Bedrijf binnen de
LTO. Marjan Minnesma is klimaatondernemer
en oprichter van Urgenda (2007) Dit is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die
Nederland, samen met bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties en particulieren
sneller duurzaam wil maken. Marjan studeerde
bedrijfskunde, filosofie en rechten; werkte voor
Novum, Greenpeace, de VU en de Erasmus Universiteit. U wordt van harte uitgenodigd deze
bijeenkomst bij te wonen. Locatie: De Keyzerin
Middenbeemster. (Naast de Keyzerkerk). Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u van
harte welkom.
AFDELINGEN CDA ZAANSTREEK/WATERLAND

Het Betje Wolff museum is alweer druk bezig
met de voorbereidingen voor de zomertentoonstelling. Deze zomer besteedt het museum
aandacht aan de schrijfkunst. Een paar jaar
geleden kreeg het museum een prachtig
schoonschrift van meester Cornelis Eenhuizen
in haar bezit. Dit is het uitgangspunt van de
tentoonstelling. Maar ook een brief van Betje,
een brief van Dirk van Oss, de kermisbrieven.
Het museum bezit handgeschreven nota’s,
notulenboeken, schrijfschriftjes van leerlingen
uit 1900: meer het schrijven van alledag. De
schrijfschriftjes zijn al ware kunstwerkjes.
In de vitrines komen inktstellen, pennen en

divers ander schrijfgerei. Misschien hebt u ook
iets bijzonders in uw bezit op het gebied van
schrijven? Een bijzondere pen? Een bijzonder
inktpotje? Of? Wij zouden onze tentoonstelling
er graag mee aanvullen. Voor contact: Alie Vis,
Uilenhoeve 15, 1462 JR Middenbeemster, tel.
684597 Aafje de Jong, Zuiderweg 176, 1461
GN Zuidoostbeemster, tel. 427800.
Bij Betje op bezoek. Bent u al eens in het Betje
Wolff museum geweest? Tot 1 mei is het
museum iedere zondag geopend van 12.0017.00 uur. Vanaf 1 mei gelden weer de uitgebreide openingstijden.
www.historischgenootschapbeemster.nl

Top Jeugdorkest komt naar Purmerend
Het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO) is een projectorkest en
bestaat uit een selectie van 55 meest getalenteerde jonge muzikanten van de
vele blaasorkesten in Noord-Holland. Het orkest is van hoog niveau, wat blijkt uit
het feit dat het in 2014 Europees kampioen is geworden in zijn klasse.
In 2017 behaalde het orkest een tweede plaats. Het doel van het orkest is om jonge muzikanten te
ontwikkelen op het gebied van blaasmuziek in de breedste zin van het woord. Dirigent Lieuwe de
Jong heeft het NHJFO opgericht. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de bijlage. Op zondagmiddag 11 februari 2018 geeft het orkest een bijzonder concert in theater De Purmaryn te Purmerend met als titel: Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest & Friends, met medewerking van Global
Dance Centre Hoorn, de zangeressen Anouk Geertsma en Stephanie Kramer. Aanvang: 14.00 uur.
Tickets aan de kassa van De Purmaryn tel.nr.: 0299 432205 of online www.depurmaryn.nl Om het
concert bij te wonen, is het aan te bevelen vroegtijdig toegangskaarten te bestellen.

Informatierubriek

Colofon

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,
HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene- Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
straat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende
Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,
goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.
zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,
Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek
e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuisOmpad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:
zuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.
Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
0299 690712
www.onderdelindenbeemster.nl.
STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299
Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw 683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster

WEBSITE www.binnendijks.nu

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt
24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c. Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.
(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.
De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 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
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100
24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt
u ook in Beemster terecht.
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97
WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en
persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en
vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,
beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.
Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt MidFysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding delwijck terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,
Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ
0299-748032. Meer info: www.rswp.nl
Middenbeemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:
Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulphysicallfysiotherapie@gmail.com
ten. www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in
Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide
22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie. Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl
Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.
Zondagmarkt 3 september 2017, informatie over aanmelding via info@
zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe
Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,
website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.
1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,		
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie 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

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203

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.
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.
(EIND)REDACTIE
Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu
CORRESPONDENTEN:
Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn
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.
VORMGEVING
IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.
PRODUCTIE
Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.
OPLAGE: 4400 exemplaren
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.

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
Kerkdiensten

Ontspannings- Snowboarden
middag
aan de Volgerweg
Zonnebloem

28 JANUARI:
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen Dienst
PROTESTANTSE KERK BEEMSTER
10.00 uur “Keijserkerk” ds.N.Schroevers Feestelijke Winterdienst mmv. Femke Leek, solozang

Op zaterdagmiddag 24 februari
organiseert de Zonnebloem Beemster
weer haar ontspanningsmiddag voor
alle ouderen, zieken en gehandicapten
uit de Beemster.
Toneelvereniging Spijkerboor brengt voor ons
de klucht “Slipgevaar”. U wordt om 13.30uur
in de Kerckhaen verwacht. De zaal is open
vanaf 13.15 uur. Het is de eerste activiteit in ons
gouden jubileum jaar en dankzij een enorme
cheque van de Golfschool en Golfshop Skills
& Fashion (onderdeel van Kavel II) kunnen wij
u deze volledig verzorgde middag aanbieden
zonder daarvoor een bijdrage te vragen. U kunt
zich telefonisch opgeven bij Bets de Ridder, tel
06-27444239, indien telefoonbeantwoorder
graag duidelijk inspreken, naam en adres.
Op geven kan tot 14 februari. Er kunnen zich
maximaal 100 gasten opgeven, en vol is vol,
dan komt u op een reservelijst. Heeft u geen
vervoer, wilt u dan eerst proberen het zelf te
regelen (kinderen/buren) en als het echt niet
lukt kunt u dat mededelen bij uw opgave. Dan
proberen wij het te regelen. Rond 16.45 uur is
het weer afgelopen. “Slipgevaar”van Toneelvereniging Spijkerboor staat gegarandeerd
voor een gezellige middag.
GRAAG TOT ZIENS OP 24 FEBRUARI.

R.K.JOANNES DE DOPER
10.00 uur Amos / Gemengdkoor
4 FEBRUARI:
Wie houdt dat voor mogelijk: een pak sneeuw in de Beemster die ook nog
blijft liggen. Daar moet je als windsurfer gebruik van maken. dus waar een
paar maanden geleden het mais nog stond waren nu een drietal aan het
snowsurfen.
FOTO: TREES BLOKDIJK

DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen Dienst
PROTESTANTSE KERK BEEMSTER
10.00 uur “Z-INN Kapel / ds.N.Schroevers Verstilde Winterdienst mmv. Lisanne Koot, harp en
Femke Leek, solozang
RK. JOANNES DE DOPER
10.00 uur Ps.M.Rocha / Samenzang

Lezersfoto

Zodra het kouder wordt, krijgen we dagelijks
bezoek van een roodborstje. Hij of zij is een vaste
wintergast. Roodborstjes eten graag ongekookte
havermout.
Klazina Klok
Zuidoostbeemster

NICOLAASKERK
ZATERDAG 27/01;
12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo
ZONDAG 28/01;
10.00 uur Eucharistieviering; Mariusz Momot;
mmv het Perosikoor (Het ‘Perosikoor’ brengt
Gregoriaanse muziek ter muzikale ondersteuning van de vieringen)
ZATERDAG 03/02;
geen viering
ZONDAG 04/02;
10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin;
mmv het Pauluskoor
ZONDAG 04/02;
12.00 uur Familieviering; Pastoor Marcelo

Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen

maar ook voor uw kleinere timmerwerk

Aannemersbedrijf - Middenbeemster

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

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl

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

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat

feestelijk verpakte cadeaubonnen
boeken en (ansicht)kaarten
van De Beemster
en
vlaggen en wimpels

Middenweg 161, Middenbeemster

leuke geschenken

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag
06 - 45 48 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl

Bezoekerscentrum Beemster
Middenweg 185,
telefoon: 0299 62 18 26
e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl
Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl

INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Voor
al uw elektrawerk
Uw erkende
installateur
voor: ontwerp, aanleg en
onderhoud van alle elektrische installaties

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

Advisering
en levering van energieBamestraweg
1, 1462 VM Middenbeemster
Telefoon (0299)
68 16 80verlichting
of (06) 55 34 44 98,
fax (0299)
37 09
zuinige
(led)
en 68
zonnepanelen.

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

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840

UITVAART OP MAAT
VANAF

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen

€ 895,-

BUDGET CREMATIE

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

€ 1945,-

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

BASIS CREMATIE

€ 2445,-

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

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

ALL-IN CREMATIE

€ 3445,-

Bel bij een overlijden of voor
een kostenloze voorbespreking

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

DAG & NACHT BEREIKBAAR

0299-68 39 45

www.uitvaartpurmerend.nl

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

