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Versterken Zuiddijk Beemster ZATERDAG 9 JUNI & ZONDAG 10 JUNI VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
weer volop bezig
Beemster Tuinenweekend

Aannemer Van der Meer is dezer dagen
in opdracht van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier weer volop
aan de slag met het versterken van de
Beemsterdijk.
Momenteel wordt tussen Spijkerboor en
de Middenweg de laatste laag grond
aangebracht. In deze vruchtbare grond wordt
binnenkort gras gezaaid zodat de dijk er
snel weer als vanouds, maar dan een stukje

robuuster, uitziet. Na het afwerken van de
dijk zullen langs de Zuiddijk ook een aantal
kwelplekken worden verholpen. Die kwel
is niet gevaarlijk voor de dijk, maar vooral bij
opritten wel erg lastig voor aanwonenden.
Later dit voorjaar gaat de aannemer verder
tussen de Middenweg en Zuidoostbeemster,
om naar verwachting de tweede helft van
2018 ten noorden van Oosthuizen de dijk te
versterken.
KOOS WOESTENBURG

2e Pinksterdag
Fort bij Spijkerboor open
Op 2e Pinksterdag 21 mei is Fort bij
Spijkerboor weer open tussen 11-16u.
Je kunt het fort bezoeken en met een
rondleiding meegaan.
Verken het fort op eigen gelegenheid en
ontdekt onder welke omstandigheden zo`n
100 jaar geleden de manschappen in dit
verdedigingswerk moesten leven. Of, nog
leuker, ga mee met een rondleiding! Tijdens de
rondleiding laten de gidsen je de kookketels,
munitiekamers en het draaikoepel-geschut
zien. Bovenop het fort heeft u een prachtig zicht
over de polders, die bij oorlogsdreiging onder
water konden worden gezet. De gids vertelt er
alles over. Klap op de vuurpijl is een bezoek aan
de imposante dubbelloops geschutskoepel,
de enige in Nederland! Het terrein op en om
het fort is een bijzonder natuurgebiedje.
Een paradijs voor planten en dieren. Over

het buitenterrein is een wandeling door de
weilanden om de fortgracht mogelijk. Stel je
voor dat dat allemaal onder water werd gezet,
de inundatie! In het fortcafé kun je even zitten
met koffie, thee of Beemster vruchtensap.
Met koek of taart. Meer informatie en online
boeken op https://www.natuurmonumenten.
nl/natuurgebieden/fortbij-spijkerboor . Online
boeken kan tot 10u in de ochtend op 21 mei,
daarna alleen nog op het fort zelf. Let op, vol =
vol. Het fort is ook open op 3 en 24 juni.

Dit jaar stellen elf enthousiaste
Beemster tuineigenaren weer hun
tuin open voor belangstellende
tuinliefhebbers.
Bij iedere deelnemende tuin is een passepartout te koop voor € 3,-- per persoon
en deze geeft beide dagen toegang tot de
onderstaand genoemde tuinen. Op het
passe-partout staat een overzicht en een
korte beschrijving van de tuinen alsmede een
plattegrond van de Beemster. De tuinen zijn
zeer verschillend van grootte en allen hebben
een eigen karakter: een vaste planten tuin,
een bloemige border tuin, vijvertuin, oude

fruitbomen tuin enz. Er is voor iedereen wel
iets bij om ideeën op te doen wat betreft
bijvoorbeeld beplanting, aanleg vijver,
verzorging gazon of bestrating. In sommige
tuinen is koffie en thee te verkrijgen, vaak met
iets lekkers. De route is goed te doen met de
fiets (± 20 km). U krijgt dan een goede indruk
van de mooie Beemsterpolder, die tot het
Werelderfgoed behoort. Met de auto is al dat
moois ook te bewonderen.
De tuinen aangegeven met ® zijn (deels)
geschikt voor rolstoelen. Honden geen
toegang! Geïnteresseerde kinderen zijn
welkom (tot 12 jaar vrije toegang). Het
betreden van de tuinen is op eigen risico.

De deelnemende tuinen zijn
Zuidoostbeemster:
Anneke Schoones & Hans Nijland.
Mies & Chris Démoed,
Elly & Herry Groot,
Hilda & Jan van Kleij,
Annemiek & Jan Dorland,

Purmerenderweg 52 (1461 DE) ®
Purmerenderweg 59 (1461 DE) ®
Zuiderpad 3 (1461 BN) ®
Noorderpad 6 (1461 BM)
Noorderpad 1 a (1461 BM) ®

Middenbeemster:
Gré & Stan Vlaar,
Museumtuin Betje Wolff
en de tuin van Rietje Tol,
Carolien v.d. Berg & Mart Hellingman,
Lida en Cor Roet,
Mariët en Hans Geerlings,

Volgerweg 39 (1462 HR) ®
beiden via Middenweg 178 (1462 HL) ®
Uilenhoeve 17 (1462 JR)
Nachtegaalstraat 14 (1462 VH)
H.M. van Randwijklaan 44 (1462 XS)

0 2 9 9 - 681 454
0 6 - 30 807 002
Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887
info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl

SCHILDERWERKEN
M I DDEN B E EMS T E R

www.dirkmaatschilderwerken.nl
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ZONDAGMIDDAG 27 MEI

Programma
Zomer-leesclubs bekend en
start in Middenbeemster
Bent u de komende zomer thuis,
en hebt u zin in contact met
lezers in uw omgeving? Senia
leeskringondersteuningsgroep kan
ervoor zorgen. Meld u aan voor een
Zomer-leesclub, en wij brengen u in
contact met lezers in de buurt.
Het brengt u: mooie boeken en boeiende
gesprekken daarover met leuke mensen.
Via de website kunt u zich melden als
belangstellende. Waar u ook woont. Van
Delfzijl tot Terneuzen en van Den Helder tot
Maastricht, iedereen kan meedoen. Meld u
aan via het formuliertje rechts.
Is er één aanmelding uit een bepaalde
woonplaats, dan gaan wij voor u op zoek naar
mede-lezers. We sturen een bericht naar de
krant, sturen een mailtje naar leesgroepen
die we kennen, en verzenden een bericht
op Twitter en Facebook. Als er minimaal
4 belangstellenden zijn brengen we u met
elkaar in contact. Lukt het om een eerste
afspraak te maken (om een eerste boek te
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Marnix Busstra Band kerk Beets
Een laatste muzikale uitbarsting
voordat de zomer begint: daarvoor
moet u in de kerk van Beets zijn!

bespreken) dan is de Zomer-leesclub geboren.
We sturen de leden de 'leeswijzers' die bij de 3
zomerboeken horen, en u gaat aan de slag. De
leeswijzers van Senia vormen de handleiding
voor de boekbespreking. Leeswijzers geven
voor elk afzonderlijk boek een samenvatting,
een analyse van literaire aspecten van het
boek, en bieden een serie discussievragen als
een leidraad voor het gesprek in de Zomerleesclub.
Dit jaar is het thema is het thema: Een reis
door het leven. De boeken die erbij horen zijn:
Sonja Barend - Je ziet mij nooit meer terug;
Paolo Cognetti - De Acht Bergen; Tommy
Wieringa - De heilige Rita.
Veel bibliotheken beschikken over een of
meerdere exemplaren van deze boeken. U
kunt in de Zomer-leesclub afspreken dat u een
of enkele exemplaren aanschaft en deze laat
rouleren. Het boek van Sonja Barend is te leen
als e-book bij www.bibliotheek.nl. Inloggen
kan met uw bibliotheekpasje.

Gitarist en componist Marnix Busstra overschrijdt graag grenzen. Hij reist de wereld
rond met zijn bands, speelt gitaar, (Ierse)
bouzouki én elektrische sitar, schrijft zowel
jazz als theatermuziek en ‘maakt’ en regisseert mede de theatershows van zijn vrouw
Karin Bloemen. De Marnix Busstra Band is
door Marnix opgericht in 2011. Alles draait
in deze bezetting om het intieme samenspel
van de vier muzikanten. De composities zijn
soms melodieus en ingetogen, dan weer uitbundig en humoristisch, dan weer emotioneel
en geladen. Ondanks de grote instrumentale

vaardigheid van de muzikanten is het samenspel nooit gericht op uiterlijk technisch vertoon, maar altijd gericht op het streven naar
magie in de muziek. Toegang € 15,-. Aanvang
15:30 uur. kerk open om 15:00 uur.
www.kerkbeets.nl

Britse piloten herdacht bij
Monument Zuidoostbeemster

DANIELLA

with
Bij het oorlogsmonument aan de
Zuiderweg zijn vrijdag 4 mei de
Engelse piloten Kenneth Dobb en
Alexander Pilans herdacht. De twee
jonge piloten stortten op 19 augustus
1940 met hun bommenwerper neer
op de plek van het monument. Zij
waren onderweg naar Duitsland om de
oprukkende nazi’s te verzwakken en zo
een eventuele invasie van Engeland te
voorkomen.

o.l.v. Erwin Young en Rick Piepers

De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd
door de Royal Air Forces Association. Bij de
herdenking waren vele bezoekers aanwezig,
waaronder enkele Engelse veteranen en familieleden om de gevallenen te herdenken.
Op uitnodiging van de RAFA hebben onder
meer burgemeester Joyce van Beek namens
de Gemeente Beemster en Jan Uitentuis
namens de Stichting Beemster Gemeenschap
bloemen gelegd bij het monument.

LEZERSFOTO
Drukte op de rommelmarkt op het Noorderpad
tijdens de Open Dag.
Evalien

0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

www.binnendijks.nu

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

In gesprek met…

Anita Verkade
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.
Het was al een stralende dag toen ik Anita
in mijn kamer ontving. Maar ook als het had
gestormd, was het door haar komst direct
opgeklaard. Als koster bij De Keyserkerk en
Keyserin verzorgt Anita met haar positieve
instelling – en de hulp van vrijwilligers en
haar echtgenoot – het reilen en zeilen binnen
de kerk. Afgelopen weekend is ze met haar
man Bert één nacht weg geweest met de
caravan, maar ze straalt alsof ze er drie weken
tussenuit is geweest: ‘Zo’n nachtje voelt dan
meteen als vakantie.’
Niets voor mij
Inmiddels meer dan vijftien jaar geleden tipte
een vriendin haar dat de koster van de kerk
ermee ophield. ‘Mijn vriendin vertelde het me en
zei “Is dat niets voor jou? ”. Dat zeg je goed, zei
ik, dat is inderdaad niets voor mij. Toch gingen
we uiteindelijk overstag. Eerst deden Bert en
ik het werk samen met Jan en Coby Hagmolen
of ten Have, en nu alweer een tijdje met z’n
tweeën. Ik werk 15 uur per week verdeeld over
alle dagen en doe in die tijd alles wat moet
gebeuren. Van koffie schenken en schoonmaken
tot het afspelen van de muziek bij uitvaarten.’
Gastouder
Haar werk maakt haar een bekend gezicht
in Beemster, al is Anita hier niet geboren.
‘Ik kom uit Wijdewormer en mijn man uit
Spijkerboor. Na ons trouwen hebben we
daar nog twee jaar gewoond voor we naar
Beemster kwamen. Hier hebben we ook
alle uithoeken al gezien. Nu wonen we in de
nieuwbouw.’ Als koster spreek je natuurlijk
veel Beemsterlingen, maar ook voor haar
werk bij De Keyserkerk kende ze al veel
jonge gezinnen in Beemster: ‘Ik werkte als
gastouder dus we hadden voortdurend
nieuwe kinderen over de vloer. Op Bas de
Waal, die de vorige keer geïnterviewd werd,
heb ik ook nog een tijd gepast.’

Buurtdiner Buurthuis

Buurthuis Zuidoostbeemster
organiseert op maandag 28 mei 2018
een Buurtdiner, aanvang 17.30 uur. De
kosten bedragen €7,50 per persoon.
Dit is inclusief een drankje. Opgave:
info@buurthuiszuidoostbeemster.
nl of 0299-427661 of bij de beheerder
van het Buurthuis, Middenpad 2,
Zuidoostbeemster.

Creatief
Anita houdt van haar werk, maar doet daarnaast
nog veel meer. Ze wandelt graag met haar
hond en past elke week op de kleinkinderen in
Purmerend. Door weer en wind fietst ze dan
naar het huis van haar dochter. Daarnaast is ze
heel creatief met handwerk: ‘Ik hou van quilten
en haken. Vesten, dekens, omslagdoeken,
babykleertjes… We hebben een haakclubje met
ongeveer acht vrouwen en komen om de week
bij elkaar om te haken, vaak voor een goed doel.
Want wat moet ik zelf nou met al die dekens en
spullen?’ Thuis heeft ze haar eigen hobbykamer:
‘Ik heb net een oude Singer naaimachine
gekocht uit 1952, daar moet ik nog wat mee
verzinnen. En ik heb een “pensioenkastje”
waarin ik stofjes en spullen verzamel waar ik
nog eens iets mee wil doen als ik gepensioneerd
ben. Maar voorlopig is het nog niet zo ver!’
Frankrijk
Sinds kort is Bert van de nachtdiensten af op
zijn werk. Anita: ‘Toen ging de vlag uit. Hij sliep
altijd zo slecht. Als ik oppaskindjes thuis had en
hij nachtdienst, gingen we naar de speeltuin
zodra dat kon. Nu kunnen we makkelijker leuke
dingen doen samen.’ In juni gaan ze met haar
schoonzus en zwager drie weken op reis naar
Frankrijk en Zwitserland. Best een lange tijd,
merkt Anita ook: ‘Ik maak stap voor stap een
logboek van hoe alles werkt in de kerk en de
Keyserin, zodat iemand me kan vervangen
tijdens de vakantie.’ Geen wolkje aan de lucht
bij Anita, zo te zien. Of toch? Anita: ‘Het leven
is één groot feest en ik ben heel tevreden met
waar we wonen. Ik heb nu alleen wel vreselijk
last van de pollen.’ Ze lacht: ‘Maar met pilletjes
is dat ook goed te doen, hoor!’

Om 19.00 uur begon in een goedgevulde
Keyserkerk in Middenbeemster
de herdenkingsdienst. Muzikale
ondersteuning was er deze avond
van organist Niek Hartog en het
Koperensemble van Beemsters Fanafare.
Mart Hellingman heette alle aanwezigen
van harte welkom en gaf het woord aan
burgemeester Van Beek. Zij had voor deze
avond Bas de Waal uitgenodigd om samen
met haar, namens het gemeentebestuur, de
krans te leggen. Dit omdat Bas onlangs een
man uit het water heeft gered; burgemeester
Van Beek haalde deze gebeurtenis aan om
de vergelijking te maken met hoe dit zou zijn
afgelopen als dit in de tijd van de oorlog was
voorgevallen; had Bas dan zonder na te denken
deze man gered? Had hij hem vertrouwd en
had de man hem vertrouwd? Vervolgens
waren er mooie bijdragen van verschillende
leerlingen van de Lourdesschool. Meneer
Wim de Regt vertelde heel boeiend over het
verzetsleven van wijlen zijn vrouw Francien
de Zeeuw; in de Tweede Wereldoorlog was

zij actief in het verzet als koerier en door het
afluisteren van telefoonverkeer, tevens was
zij de eerste vrouwelijke militair binnen de
Nederlands krijgsmacht. Vanuit Zeeland zijn
meneer De Regt en mevrouw De Zeeuw in
Middenbeemster komen wonen, waar zij in
2015 is overleden. Namens Stichting Beemster
Gemeenschap las de nieuwe voorzitster Erica
Helder een gedicht voor. Na het zingen van het
Engelse en Nederlandse volkslied vertrokken
de aanwezigen in een stille toch naar het
monument op ’t Landje waar op deze zonnige
avond al veel Beemsterlingen stonden.
De aankomst was wat vroeg, waardoor wat
langer kon worden genoten van de R.A.F.A.Pipe-Band. Voorafgaand aan de twee minuten
stilte speelde trompettist Martin Stroet de ‘Last
Post’ en na afloop ‘Reveille’. Hierna werden
diverse kransen gelegd bij het monument. De
organisatie van de bijeenkomsten in de Kerk en
bij het Monument ligt bij het 4&5 mei Comité,
in nauwe samenwerking met de Gemeente
Beemster en Stichting Beemster Gemeenschap.
YVONNE
FOTO: ELLA VERHOEKS SR.

Historische kerkdienst:
‘De eerste steen’: 1618 - 2018

JOYCE VAN BEEK
BURGEMEESTER VAN BEEMSTER
@AJMVANBEEK

Jaarvergadering 2018
Dorpsraad
Zuidoostbeemster
Het is bijna zo ver. Op maandag 28 mei
houdt de dorpsraad Zuidoostbeemster haar
jaarvergadering. Deze vindt plaats in de
recreatiezaal van Zuiderhof, Zuiderhof 16.
Aanvang 20 uur, zaal open om 19.45 uur. Heeft
u een punt(en) om bespreken laat ons dat even
weten! Pieter Jan Loman: pieterjanloman@
gmail.com of Klaas Zijp: k.zijp@hetnet.nl. Voor
de agenda verwijs ik u naar onze website:
www.dorpsradenbeemster.nl/zuidoost.
U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 27 mei vindt er weer een
historische en kerkdienst plaats in de
Keyserkerk in Middenbeemster. De
dienst die 10.00 begint staat in het
teken van de eerste steen van de kerk
die in 1618 is gelegd.
In dat kader doen in en om de kerk een aantal
mensen hun opwachting. Hendrick de Keyser
is aanwezig, maar ook een weesvader uit
het jaar 1718. Een heuse begin 19e eeuwse
Marechaussee, compleet met sabel en
Burgemeester Kooiman die zo‘n 100 jaar

geleden voor het eerst het F-woord uitsprak.
Of de polder misschien met de marktstad wilde
fus. Na de dienst is er een feestelijke rondgang
om de kerk en heerlijk koffiedrinken met een
oudhollandse krakeling. Omdat wij graag willen
dat er zoveel mogelijk mensen verkleed naar
de kerk komen zullen wij voor hen plaatsen
reserveren (uiteraard is er ook ruim plek voor
wie niet verkleed naar de kerk kan komen).
Wie verkleed komt vragen wij zich op te geven
bij: Peter of Annet Leek. Graag per mail doen:
pjmleek@hetnet.nl, of tussen 19.00 en 21.00
uur 0299 690 233. U bent er toch ook bij.
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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.

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.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
25 april 2018
25 april 2018

Locatie
Middenpad 28
Middenweg 188b

26 april 2018

Noorddijk 21

30 april 2018

Middenweg 188a

2 mei 2018

Project/activiteiten
Oprichten woning
Oprichten woning
met bijgebouw
Verbouwen schuur en
daaraan grenzende garage
tot woning
Oprichten woning
met bijgebouw
Kap 10 houtopstanden

Jisperweg voor 93,
voor en t.o.86, voor 53,
voor 48, voor 47 en tussen
43 en 44 (2x), Oosthuizerweg
t/o 27 en Middenweg voor 49b
2 mei 2018
Wouter Sluislaan nabij 7, Kap 24 houtopstanden
Zuiderweg nabij 47,
Pr. Wilhelminasingel nabij 2,
Zuiderhof bij ingang, Kolkpad
nabij 7 en 8, J.J. Grootlaan
naast 1, Zuiderpad voor 15,
14d, en 12, Volgerweg voor 120
en t/o 111, Purmerenderweg
tussen 76 en 77 (6x), Volgerweg voor 98,
90, t/o 86b, voor 86a,
t/o 86d en voor 84
2 mei 2018
Belthoeve achter 30,
Kap 22 houtopstanden
t.o. 30, achter 12 en 6
Bijenlust achter 25,
Groenveld t/o 16 en achter 12,
Loeffendijk t/o 7, Duysburg voor 8,
Arendsburg achter 2,
Rijn Middelburgstraat in park,
Middenweg achter 128,
Rijperweg naast 83, Nicolaas Cromhoutlaan,
Rijperweg voor 43 en 45,
Rombout Hogerbeetstraat t/o 10,
Rijperweg bij 29, Jacob Grootstraat voor 16
en H.M. van Randwijklaan achter 15 (3x)
7 mei 2018
Middenpad 33
Oprichten woning
8 mei 2018
Middenpad 34
Oprichten woning
9 mei 2018
Middenpad 24
oprichten woning
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u
over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via
(0299) 452 452.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
9 mei 2018
Kroostwijk 19
Plaatsen erfafscheiding
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.

ALGEMEEN
BENT U ONDERNEMER?
Bent u ondernemer en heeft u een vraag aan de gemeente? De medewerkers
van team Economie helpen u graag verder. Mail uw vraag eenvoudig naar
ondernemers@beemster.net en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk in
contact komt met de juiste persoon.

POMPSTORINGEN DOOR
DOEKJES IN RIOOL
Er zijn helaas nog al eens rioolproblemen door vervuiling in het riool. Grootste
oorzaak zijn in het toilet gegooide doekjes. Ondanks de term ‘biologisch
afbreekbaar’blijken deze doekjes niet snel genoeg af te breken. Deze
voorverpakte doekjes komen in het riool terecht en uiteindelijk bij een
rioolpomp. Deze kunnen doekjes helaas niet wegpompen, waardoor ze blijven
steken. Uiteindelijk schakelt de pomp zichzelf uit om verdere schade te
voorkomen. Buiten de extra kosten geeft het bewoners overlast, omdat het
rioolwater niet meer afgevoerd kan worden.

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.

ONTHEFFING GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 4.6
Geluidhinder, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012
een ontheffing is verleend aan:
Combinatie VOC voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan
voegovergangen op de A7 richting Hoorn ter hoogte van:
Rijperweg op:
Vrijdag 25 mei 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 26 mei 2018 07.30 uur;
Zaterdag 26 mei 2018 van 21.30 uur tot zondag 27 mei 2018 08.30 uur;
Eventueel ook op:
Vrijdag 8 juni 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 9 juni 2018 07.30 uur;
Zaterdag 9 juni 2018 van 21.30 uur tot zondag 10 juni 2018 08.30 uur;
Vrijdag 22 juni 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 07.30 uur;
Zaterdag 23 juni 2018 van 21.30 uur tot zondag 24 juni 2018 08.30 uur.
Hobrederweg op:
Vrijdag 1 juni 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 2 juni 2018 07.30 uur;
Zaterdag 2 juni 21.30 van 21.30 uur tot zondag 3 juni 2018 08.30 uur;
Eventueel ook op:
Vrijdag 15 juni 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 16 juni 2018 07.30 uur;
Zaterdag 16 juni 2018 van 21.30 uur tot zondag 17 juni 2018 07.30 uur;
Vrijdag 29 juni 2018 van 21.30 uur tot zaterdag 30 juni 2018 07.30 uur;
Zaterdag 30 juni 2018 van 21.30 uur tot zondag 1 juli 2018 08.30 uur.
De ontheffing is verleend bij besluit van 24 april 2018 en verzonden op 26 april
2018.
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.

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN
RAAD OP 29 MEI 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 22.00 uur.
Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende
onderwerpen:
Voorstel om kennis te nemen van de voorbereidingen voor het fusieproces
en tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
Dit voorstel geeft o.a. aan welke stappen en concrete acties de gemeente
wil ondernemen om te komen tot de vaststelling van de “Beemster waarden”
en welk budget voor dit traject nodig is. Bij de Beemster waarden gaat het
om de waarden die in de nieuwe gemeente voor de toekomst geborgd
moeten zijn.
Begrotingen en jaarstukken van een aantal gemeenschappelijke regelingen.
Deze financiële stukken worden jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd
voor het geven van een zienswijze.
Het voorstel tot het vaststellen van privacybeleid.
Op grond van nieuwe wetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming, is de gemeente verplicht om vastgesteld privacybeleid te hebben.
Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de
raadscommissie op 29 mei bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.
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.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben het volgende besloten:
Intrekken:
Kwadijkerweg 7 Zuidoostbeemster (besluitdatum 26 april 2018 |
besluitnummer 1432857)
Middenweg 152 Middenbeemster (besluitdatum 1 mei 2018 |
besluitnummer 1433899)
Vaststellen:
Middenweg 152 Middenbeemster (besluitdatum 1 mei 2018 |
besluitnummer 1433899)
Middenweg 152a Middenbeemster (besluitdatum 1 mei 2018 |
besluitnummer 1433899)
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.
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
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Seniorendag de Reünie WBSV
Beste leden, niet-spelend leden, oudleden, sponsors en supporters.

Seinmastverhaal bij
Agrarisch Museum
Rond 1600 was Noord-Holland boven
het IJ nog meer water dan land. De
grote meren van de Beemster, Purmer,
Wijde Wormer en Heerhugowaard
moesten allemaal nog worden
drooggemaakt.
Nog geen veertig jaar later waren die
duizenden hectare water verdwenen. Met
behulp van een paar honderd molens had men
de meren tot weiland gemaakt. De veiligheid
ging er sterk op vooruit. Maar het schiep tevens
een nieuw probleem. Er was veel minder
‘ruimte voor water’. De polders loosden hun
overtollige water oorspronkelijk in de grote
meren. Via spuisluizen werd het vervolgens in
zee geloosd. De meren dienden op die manier
als waterberging, als ‘boezem’. Die boezem
stond bekend als de Schermerboezem. Maar
door het droogmaken van al die meren werd
de Schermerboezem met ruim 90 procent
verkleind. Hij mat nog maar 1700 hectare
water, tegen eerst 18.000 hectare. Als het
tegenzat met het spuien op zee, stond de sterk
verkleinde boezem al snel boordevol water. Het
kwam regelmatig voor dat het boezemwater
over de dijkjes heen liep of een polderkade het
begaf met een overstroming tot gevolg.
Vlagsignalen door heel Noord-Holland
Pas in 1795 werd actie ondernomen. Op advies
van Cornelis van Foreest kwam in dat jaar de
peilbemaling tot stand. Zodra het water op een
centraal punt het Amsterdams Peil bereikte,
ging het stopsein uit. Alle poldermolens
moesten dan stoppen met malen. Ze
mochten geen druppel extra water meer in de
boezemkanalen pompen. Dat centrale punt lag
bij het gehucht Spijkerboor tussen Wormer en

De Rijp. Als de Schermerboezem ‘aan peil’ was,
hees de molenaar bij Spijkerboor een blauwe
vlag in zijn molenwiek. Dat signaal werd door
andere seinmolens overgenomen. ’s Nachts
gebruikte men kaarslantaarns. Op deze manier
werd het stopsein in ongeveer twee uur door
heel Noord-Holland bekend gemaakt.
Seinmasten
Na 1870 maakten veel molens plaats voor
stoomgemalen. De beheerder van de
Schermerboezem en het seinstelsel, het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen, moest wat anders verzinnen. Het
liet hoge ijzeren vlaggenmasten plaatsen
met een wit licht in top voor ’s nachts. De
peilbemaling bestaat nog steeds, maar is nu
computergestuurd. De masten gingen naar het
oud ijzer, maar gelukkig bleven er vier bewaard.
Ook de hoofdseinmast bij Spijkerboor is er nog.
Toch nog wateroverlast
In de jaren zestig van de vorige eeuw bouwde
‘Uitwaterende Sluizen’ twee grote gemalen om
de Schermerboezem in toom te houden. Het
stopsein leek verleden tijd. Maar in september
1994 regende het een week lang onafgebroken.
Het stopsein ging uit. Daar had niemand meer
op gerekend. De polders konden hun water
niet kwijt, landerijen verzopen en hier en daar
liepen huizen onder. In 1997 werd besloten
dat het stopsein nog maar één keer in de 100
jaar mag voorkomen. Om die norm te halen,
moet er het nodige gebeuren. Ook omdat we
door de klimaatverandering méér neerslag in
kortere tijd kunnen verwachten. Het huidige
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
besloot daarom in 2008 tot een groot pakket
maatregelen voor een betere boezembeheersing.

Lid FOSAG

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774
www.beemsterschilders.nl

Dit jaar vindt "Seniorendag de Reünie"
plaats op 3 juni, waarbij we inzetten op een
volle kantine en zoveel mogelijk huidig en
voormalig WBSV’ers willen verwelkomen!
De voormalig leden kunnen zich inschrijven
voor het ‘WALKING FOOTBALL’. Dit is
een trend die z'n weerga niet kent en

wij willen jullie graag de kans geven het
kleedkamergevoel van weleer te herbeleven!
Deel dit bericht met degenen in jouw
omgeving, jouw (voormalig) teamgenoten,
supporters en degenen waarvan jij vindt dat
ze erbij moeten zijn. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!
MEER INFO OP: HTTP://WWW.VVWBSV.NL/
EEN SPORTIEVE GROET, HET O.C.

Volendam in de West
Onder luid gezang van de mensen
in de volle Joannes de Doper kerk
in Westbeemster en van het koor,
kwamen de zangertjes van Volendam
in een lange rij door het middenpad
naar voren gelopen.
Zij zochten hun plaats voorin de kerk bij het
altaar en zo konden de belangstellenden
goed zien dat bijna alle zangers in Volendams
kostuum waren uitgedost voor deze speciale
H. mis op Hemelvaarstdag. De volwassen
zangers, die ter versterking van het koor
waren meegekomen, zagen er prachtig uit
in hun authentieke kostuums. En vooral
de kleinsten werden bewondert, want die
kleine zangertjes zijn echt vertederend door
hun outfit, maar ook door hun engelachtige
stemmetjes.
De combinatie van het pianospel, de zuivere
zangstemmen en de goede akoestiek in de
goed gevulde kerk, klonk hemels en bezorgde
menigeen kippenvel. Het Sanctus, Panis
Angelicus en Avé Maria werden krachtig
gezongen en klonken geweldig. Pastor Luis
Weel was duidelijk in zijn element en ging

op zijn eigen gemoedelijke wijze voor in
deze bijzondere Eucharistieviering. Het was
een geweldig mooie start van de ‘Open Dag
Beemster 2018’.
Na de H.Mis werden de Volendammer zangers
getrakteerd op een lunch in het Koetshuis.
De koffie, limonade en broodjes werden
met smaak, maar ook heel snel gegeten en
gedronken, want van 12-12.30 uur gaven
zij nogmaals een concert in de kerk, met
pianobegeleiding van Frank Keijzer en
inspirerende aanwijzingen van dirigente
Juliette Besijn.
Dank voor jullie komst Volendammer zangers
en hopelijk tot volgend jaar!
EVALIEN

Familie Köhne deelnemer
aan Open Boerderijdagen
Dit jaar doet de familie Köhne uit
Middenbeemster op 21 mei mee met
de Open Boerderijdagen van Campina.

Kom dus met het hele gezin een kijkje
nemen in het echte boerenleven! De familie
opent hun staldeuren tussen 10:00 en
16:00 uur en toegang is gratis. Zo kan jong
en oud zien én beleven waar de melk van
Campina vandaan komt! Op de boerderij is
van alles te doen, zoals: rondleiding op de
boerderij; boerenstormbaan; melkbusheffen;
skippy-koe racen, proeven bij de Zuivelbar.
Tip: doe gemakkelijke kleding aan voor de
boeren stormbaan. Let op: huisdieren (inclusief
honden) niet toegestaan! Hopelijk tot dan!
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Fotocollage Open Dag
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De Beemster kleurt
geel, paars, wit en rood!

Daniella & Dirk Ernsting

Een bosje tulpen of een zakje
tulpenbollen kopen, dat is zo
eenvoudig. We denken er niet bij na
wat daar allemaal aan vooraf gaat.

Theethuin ‘de kleine Vos’

Brandweer Beemster

De Vermaning, zowel links als onder

Welnessresort Beemster
Buurthuis Zuidoostbeemster

Pas als je vlakbij zo’n uitgestrekt stuk land
staat van een Beemster-bollenboer en de
eigenaar geeft enthousiast uitleg over wat zijn
werk inhoud, besef je dat er in zeer korte tijd
keihard gewerkt moet worden om de centen
te verdienen. Als toerist in eigen land maak
ik met toestemming van bollenboer Peter
Spekken een paar prachtige foto’s. Al vanaf
zijn jeugd werkt hij in de bollen. Zijn opa en
zijn vader leerden hem dit bijzondere vak. Als
klein jongetje mocht hij al mee om te werken
op het land van zijn vader en zocht dan de
kleine bolletjes op uit de rijke Beemster grond.
Dat ging in die tijd allemaal nog heel primitief
op de knietjes. Tegenwoordig worden de
bollen keurig verdeeld in netten geplant in
kilometerslange rijen. En met tractoren en
ander zwaar modern materiaal word het zware
werk gedaan. Als de tulpen dan eenmaal
bloeien kan alleen het echte kennersoog van
de boer de zieke tulpen selecteren, dat blijft
echt mensenwerk. En tot grote verbazing van
enkele toeristen die ook vele kleurrijke foto’s
maken, vertelt Peter dat de koppen/bloemen

Wandeling
in en rond
De Beemster

er deze week nog, bijna allemaal af gaan.
En dat zij de tulpenbollen pas over een paar
maanden in de winkels kunnen kopen. Want na
het machinaal rooien, het drogen, het pellen,
sorteren en inpakken volgt pas de verkoop.
Peter Spekken kijkt trots met toegeknepen
ogen tegen het zonlicht over zijn landerijen.
Hij is met zijn 62 jaar niet bang om hard te
werken op het land. En vooral op zo’n mooie
zonnige dag als vandaag niet, het is zijn
grote passie, dat kan ik duidelijk merken aan
de enthousiaste manier waarop hij over zijn
vak praat. Peter Spekken weet ook dat het
na gedane arbeid goed rusten is op zijn erf
naast de boerderij in de schaduw, met uitzicht
op de ondergaande zon, die wegzakt achter
zijn prachtige kleurrijke landerijen. Morgen
weer een nieuwe werkdag in het mooie
werelderfgoed Beemster.
EVAL IEN

bij een horeca gelegenheid en/of manege
aanwezig. Consumpties zijn voor eigen
rekening. Evenals vorig jaar dient Buurthuis
Zuidoost (Middenpad 2 te Zuidoostbeemster)
als startlokaal.
De starttijden zijn:
40 km: 7:30 - 9:00 uur
15 km: 8:30 - 12:00 uur
30 km: 7:30 - 9:30 uur
10 km: 9:00 - 13:00 uur
20 km: 8:30 - 11:00 uur
5 km: 09:00 - 13:00 uur

De Kloek

5e elftal sv Beemster Kampioen!

Op zondag 3 juni a.s. organiseert
Stichting Beemster’s Welvaart al weer
voor de 19e keer een wandeling in
en rond de mooie Beemsterpolder. U
wordt van harte uitgenodigd om hier
aan deel te nemen.
De routes zijn weer weloverwogen uitgezet en
bieden u naast het wandelplezier een prachtig
panorama dat u laat genieten van het land in
en rond de Beemster. De afstanden zijn ook dit
jaar 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km. De wandeling
van 5 km blijft in en rond het zuidoost kwadrant
van de polder. Voor de afstanden langer dan
de 5 km zijn weer rust- c.q. stempelpunten

Het startlokaal is open om 7:00 uur en u kunt
hier finishen tot 17:00 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt: voor leden van een erkende
wandelsportorganisatie €5,- met een herinnering
en zonder herinnering €2,50. Voor niet-leden
respectievelijk €6,- en €3,50. Verdere inlichtingen
kunt u krijgen bij N. Vet, tel. 06 572 62 081, e-mail
noppesv@hotmail.com of via de Facebook
pagina van Stichting Beemster’s Welvaart.
Verder moet u weten dat: de wandelboekjes
van de erkende wandelorganisaties kunnen
worden ingeleverd bij het startlokaal, honden
zijn toegestaan mits aangelijnd en dat de
wandelingen geschikt zijn voor Nordic Walkers.

Perfecte watervaste bescherming
tegen de zon: Ultrasun,
vrij van schadelijke stoffen
Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25

Informatierubriek

Colofon

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA 1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,		
N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl
e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl

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

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene- Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie
Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
straat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988

WEBSITE www.binnendijks.nu

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops,
exposities, zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster,
tel. 0299-427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl,
website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum
Zuidoostbeemster.
Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
www.onderdelindenbeemster.nl.

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.

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:
Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw 0299 690712
huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299
24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c. 683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster
Droomkracht Generatiecoach coaching voor jongeren en
volwassenen, ook voor burn out klachten en stresspreventie. HM
van Randwijklaan 18 Middenbeemster www.droom-kracht.nl
06.58878588

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt
Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59

Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen
en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke
De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een
overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de
WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97
24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, u ook in Beemster terecht.
Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www. met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.
Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397, beemster@rswp.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl
nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.
Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en
Middenbeemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: consulten. www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775
physicallfysiotherapie@gmail.com
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in
de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide
vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.
Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins
Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.
Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl
Zondagmarkt 2 september 2018 van 11.00 tot 17.00 uur, info en
inschrijving via website www.zondagmarktmiddenbeemster.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

Fluit van Assisi in de Keyserkerk KLUITJES
Op zondag 3 juni gaat het
Helianthusensemble uit Italië werken
met een groep bewoners van Breidablick,
aan de muziek van Giovanni Battista
Buonamente, componist in het Italië van
de 17e eeuw. Centraal staat, wat wij zijn
gaan noemen, “de Fluit van Assisi”.

Uitgangspunt is het miniverhaal van het meisje Allegra
dat zoekt naar de verloren fluit van Assisi en tot slot
besluit deze zelf te bouwen. (zie You Tube “Fluit van
Assisi”). In werkelijkheid is het Laura Pontecorvo,
fluitiste en muziekwetenschapper, die het bestaan van
deze fluit in de 17e eeuw ontdekte en liet nabouwen,
en richtte het Helianthusensemble op om de muziek
van Buonamente nieuw leven in te blazen. Op zondag
3 juni 2018 zal in de Keyserkerk van Middenbeemster
het project "Uit de Toon in C-oncert": de Fluit van
Assisi 2018 plaats vinden met aansluitend een
concert van 16.15 -17.50 uur. Hierbij zullen bewoners

van Breidablick samenwerken met de musici van het
Italiaanse Helianthusensemble in hun zoektocht naar
het aardse en tegelijkertijd onaardse; het krachtige en
tegelijkertijd lieflijke geluid van deze bijzondere Fluit.
De middag is de afsluiting van een 3-dagen durend
project dat start op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni op het
“Festival Oude Muziek Nu” in Hoorn i.s.m. het OSG,
de Parcivalschool, de speciale school ’t Palet in Hoorn
e.o. en met het bewonerskoor van Leekerweide uit
Wognum. Zowel financieel als organisatorisch wordt
deze 3e projectdag ondersteund door Breidablick;
en werkt de organisatie van dit project "Kunst met
Plezier" samen met “De Keyserin Organiseert”.

Keyserkerk Middenbeemster
Zaal open: 15.00 uur Entree concert: 10 euro
Tickets + info concert zondag 3 juni:
Erika Nannings: info@wiewatwaarop49.nl
Informatie Workshop zondag 3 juni:
Maud de Leeuw: info@kunstmetplezier.nl

Wandelen met chi kung vanuit Z-innkapel
Op zaterdag 2 juni vindt er weer een wandeling met chi kung plaats. 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 30
mei aanmelden via bert.mentink@hetnet.nl of tel. 0619485596. De kosten zijn € 5,--.

Kerkdiensten

	
Reuring, festivalhoogtepunt Purmerend.
Van donderdag 21 t/m zondag 24 juni. www.
reuring.com.
	Woensdag 13 juni: Nationale Buitenspeeldag.
Sectie Welzijn van de BG doet mee. Zie: http://
stichtingbeemstergemeenschap.nl/events/
nationale-buitenspeeldag-2/
	Over het stukje van het opleidingscentrum in
de vorige Binnendijks is de naam van de auteur
abusievelijk weggelaten. Dit moet zijn: Daniella.
	O p 3 mei bezochten nabestaanden van sgt.
Leslie Jack Naile(aircrash Westbeemster) onze
polder. Zie: http://www.beemsterbengel.nl/
nieuwsarchief/2018/mei/lancaster/prosser.html
	In Beemster wordt van 22 tot en met 26 mei
gecollecteerd voor een socialer Nederland.
Twee organisaties uit Beemster doen deze
week mee aan de Oranje Fonds Collecte.
Met de opbrengsten steunen zij projecten
die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede
bestrijden in Noord-Holland. w w w.
oranjefonds.nl/waar-wordt-gecollecteerd.
	Reuring Purmerend zoekt vrijwilligers. Er zijn
onder andere vrijwilligers nodig in de horeca,
podiumlocaties en kassa, er is echt voor ieder
wat wils! Op de website reuring.com vind je de
functieomschrijvingen en lees je wat er voor de
verschillende functies wordt gevraagd.Vragen?
vrijwilligers@reuring.com
	Ere wie ere toekomt. Gerrit Hopman maakte ons
attent op het ontbreken van de naam Jan Prins
in het programma van de 4 mei herdenking.
“Ook hij heeft het grootste offer gebracht voor
onze vrijheid”.
GEERT

20 MEI 1STE PINKSTERDAG
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
09.45 uur Zr. C.Laros
PROTESTANTSE KERK BEEMSTER
10.00 uur “Keijserkerk”
Ds.N.Schroevers Noordhollands
Selectiekoor o.l.v.Josefine
Straesser.
R.K.JOANNES DE DOPER
10.00 uur Ps.J.Duin / Koor
27 MEI
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen dienst
PROTESTANTSE KERK BEEMSTER
“Historische Kerkdienst” De
eerste steen (1618 – 2018)
10.00 uur “Keijserkerk”
Ds.N.Schroevers en Ps. J.Duin
R.K.JOANNES DE DOPER
Geen Dienst.
NICOLAASKERK
ZATERDAG 19 MEI
geen viering
ZONDAG 20 MEI
10.00 uur Eucharistieviering;
Pastoor Marcelo; Pinksterzondag
mmv het Pauluskoor
MAANDAG 21 MEI
10.00 uur Eucharistieviering;
Kapelaan Mariusz Momot;
Pinkstermaandag mmv het Klein
Koor.
ZATERDAG 26 MEI
12.00 uur Jongerenviering;
Pastoor Marcelo
ZONDAG 27 MEI
10.00 uur Eucharistieviering;
voorganger Pastoor Marcelo;
feestelijke 1e Heilige Communie;
mmv Ars Musica

Trots!
Op uw drukwerk.

HIER HAD UW
ADVERTENTIE KUNNEN STAAN?

Al bijna 80 jaar leveren wij drukwerk in de
regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden
van papier en inkt. Maar vooral trots omdat
wij uw vertrouwen kregen. Visitekaartjes, een
productcatalogus, de geboortekaartjes van uw
kinderen. Nog altijd zeggen wij dan vol trots:
“Hé, die hebben wij gedrukt!”
Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu

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 - 45 48 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

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

