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komen te vervallen.		
Volgende verschijningsdatum:
7 augustus 2020.

Fotoquiz
‘Afgang’
Weer een zeer pittige,
denken we zelf.

kofﬁe ∞ lunch ∞ borrel ∞ diner ∞ terras ∞ babyshower
josper grill ∞ vergaderen ∞ trouwlocatie ∞ feesten & evenementen

Uw fotograaf heeft ‘afgangen’
gefotografeerd. Dat wil zeggen, foto’s
vanaf de dijk genomen van wegen die
onze polder ontsluiten. De vraag is
eenvoudig: welke weg is dit?
Maar let op: noteer ook vanaf welke dijk
(noord, oost, zuid of west) gefotografeerd
is. Een voorbeeld: De juiste oplossing van
de foto hiernaast is niet Rijperweg maar
Rijperweg/Westdijk. Gelardeerd door
deze editie treft u een selectie van
veertien genummerde foto’s.
Stuur uw oplossing (bij voorkeur elektronisch) in naar redactie@binnendijks.nu of
lever deze in bij drogisterij Jonker.
Deadline: vrijdag 28 augustus 12.00 uur.

brasa beemster ∞ Rijperweg 83 ∞ 1462 md middenbeemster
T. 0299 681 440 ∞ E. info@brasabeemster.nl ∞ i. www.brasabeemster.nl

De oplossing en uitslag treft u in de
Binnendijks van vrijdag 4 september.
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Advertorials
Deze Zomereditie van Binnendijk biedt niet alleen een vrolijk inkijkje in het dagelijks leven van onze droogmakerij maar ook een extra kijkje in de keuken van
onze ondernemers. We hebben hen de mogelijkheid geboden om, bij afname van
(minimaal) een halve pagina advertentie, extra ruimte te gebruiken op onze
kosten om zich te presenteren. Advertorials noemen we dat. Ook deze extra
tekst is door henzelf aangeleverd. Daar is gretig gebruik van gemaakt.

Zomereditie
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf is het 34 graden Celsius. Buiten
in de schaduw. Hoogzomer dus. Normaliter zou op de voorkant Feesteditie
gestaan hebben. Maar dit jaar ‘even niet’. Zomereditie. Een vrolijk nummer
met allerlei zomerse berichten. Recepten, korte verhalen, een uitgebreider
inkijkje bij onze ondernemers, tuinen, de quiz. Kortom: weer een bonte mix
van ditjes en datjes. Mijn leestip: neem hem mee naar buiten. In de zon of
schaduw. Met een heerlijke versnapering. Driedubbel genieten!

Verenigingsnieuws
Deze Binnendijks geeft veel informatie over onze ondernemers. De volgende
twee nummers, uitkomend vrijdag 7 (deadline 31 juli 12.00 uur) en vrijdag
21 augustus (deadline vrijdag 14 augustus 12.00 uur) , willen we vooral het
verenigingsleven (sport, cultuur, sociaal) in beeld brengen. Persberichten
kunnen doorgeven worden aan: redactie@binnendijks.nu.
Op vrijdag 24 juli komt er geen Binnendijks uit. Uiteraard kunnen actuele
berichten wel dagelijks op onze site (www.binnendijks.nu) en Facebook
geplaatst worden.
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Zomer & vakantie. Voor veel bewoners is de camper het ultieme symbool van die twee begrippen.
Binnendijks ging bij een vijftal camperbezitters op bezoek.

NIEUWE GEZICHTEN OP KAVEL II
Erger konden we het niet treffen, aldus Martine van
Braam en Karin Foppen, de nieuwe uitbaters van Kavel II
Eten & Drinken.
1 Januari zijn wij het avontuur aangegaan. Met al een
gevulde agenda gingen we positief van start.
De eerste weken stroomde de agenda voller en voller.
De golfers hadden er zin in om met ons aan de slag
te gaan. Leuke wedstrijden werden er georganiseerd
met daarbij een etentje na het golfrondje. De klanten
waren enthousiast en blij met deze frisse wind. Fijn
dat de klanten die niet golfen ook weer langskwamen.
15 Maart moesten wij de klanten wegsturen. De donkere wolk ( Corona ) kwam om de hoek kijken.
Een ramp, omdat wij net waren begonnen hadden we
nog geen grote buffer. Met behulp van de familie Jonk
( de eigenaar van de golfbaan) konden we blijven bestaan. Wij zijn hen daar dan ook zeer dankbaar voor.
Gelukkig zijn we weer volop aan de gang met ons
team, en staan we klaar om iedereen te ontvangen.
7 dagen per week zijn wij geopend vanaf 9.00 uur,
ook voor de niet golfers. Iedereen is bij ons welkom
voor een lekker bakje koffie met appeltaart, een lekkere lunch, een borrel of voor een heerlijk diner.

Wat niet iedereen weet is dat wij een prachtig mooi terras
hebben waar we heel trots op zijn. Het terras kijkt uit over
de golfbaan, er is dus altijd wel wat te zien.
Wij hopen dan ook dat we meer niet-golfers krijgen
om hen van het mooie uitzicht te laten genieten.
Voor grotere evenementen bent u bij ons ook
aan het juiste adres.
Samen met de klant komen we vaak op hele leuke
ideeën voor een arrangement. Zoals bijvoorbeeld gezellig met de familie footgolfen, dat is golfen maar dan
met de voeten en een voetbal. Of een golfclinic, een
sportief uitje om kennis te maken met de golfsport.
Kleiduiven schieten behoort ook tot de mogelijkheden.
Dit alles is prima mogelijk op 1,5 meter.
Bij ons restaurant zitten ook twee grote zalen waar
we feesten, lezingen, vergaderingen en cursussen kunnen houden. Dit alles kunnen wij u aanbieden met een
goede prijs/kwaliteit-verhouding.
Kom genieten bij ons aan de Volgerweg.

Chris & Petra
We zijn jarenlang fanatieke kampeerders geweest. Met een
klein tentje en ontbijten op van die lage stoeltjes. Met altijd in
het achterhoofd de camper na onze pensionering.
Om lang door Europa te trekken en te genieten van de rijkdom
aan kunst en cultuur. De aanschaf is echter net iets eerder
gebeurd. We hadden net een nieuwe kampeeruitrusting gekocht
toen Petra het gekruip over de grond zat was. Via een vriend van
ons raakten we in contact met een geweldig creatieve camperbouwer in de kop van Noord-Holland. Zo kwamen we aan onze
eerste camper: een naar onze wensen omgebouwde Fiat Ducato.
Want we wilden absoluut niet zo’n grote kant en klare witte bak
hebben. Zo kunnen we overal terecht. Het was in 2002.

Blijven we hier nog even of hebben we het wel gehad? Is het
honderd kilometer verderop wel droog? Grote voordeel was dat we
niet elke keer het bed moesten ombouwen tot tafel. Toch iets rianter.
Er zijn tegenwoordig zulke handige apps om te ontdekken wat
geschikte plekken zijn. Want we kamperen nooit ‘wild’. Er moet iets
van prettige sanitaire voorzieningen zijn. We bezoeken veel Europese musea of andere kunstuitingen. Petra plande dan vanuit haar
studie kunstgeschiedenis een bepaalde route. Reden we naar Sint
Petersburg en parkeerden we ergens midden in de stad. Dan met de
fiets naar de Hermitage. Het ultieme gevoeld van vrijheid. We zorgen
er altijd voor dat we voldoende proviand aan boord hebben. En
brood is altijd wel met de fiets te scoren. Zo hebben we ook Milaan
gedaan. Camping net buiten de stad en met de fiets er op uit. De
camper staat nu, noodgedwongen door de Coronacrisis, bij de
dealer. Chris wil graag over de passen in de Alpen. Dan heb je wel
wat meer power nodig. Nu genieten we van de schoonheid van onze
tuin. De rozen. In een periode dat we normaliter weg zijn. Relaxen en
plannen maken voor als het straks weer kan.

Vrijdag was onze vrije dag in het onderwijs. Konden we donderdagavond weg en zondagavond terug. Zo reisden we wel veertigduizend kilometer in twee jaar. De langste reis was naar het uiterste
Zuiden van Italië. Onze huidige en tweede camper was liefde op het
eerste gezicht. Een 4,5 meter lange Peugeot Boxer. Alles wat we
GEERT
wilden werd er compact en stijlvol ingebouwd. Wat een luxe gevoel.
Het ultieme gevoel van vrijheid. Te gaan en te staan waar we willen. (De camper staat bij de garage. Gelukkig heeft opa Chris met zijn
Ons te laten leiden door het leven zelf. Gaan we links of rechts? kleinzoon net een mini camper gebouwd).

Martine, Karin en ons enthousiaste team.

KAVEL II BEEMSTER VOLGERWEG 42 0299-416665

Aanleveren advertenties en kopij eerst volgende Binnendijks
vóór vrijdag 31 Juli 12.00 uur!
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Uitbreiding
eindredactie Binnendijks
Ook tijdens de zomer ben je van harte welkom
om gezellig te shoppen bij ons!

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

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud

Ik ben Carolien van den Berg. Een paar maanden geleden
heb ik gereageerd op een oproep in Binnendijks. In deze
oproep vroeg Geert Heikens ondersteuning bij de eindredactie van dit blad.
Ik heb nu al een paar keer mee mogen draaien. Twee weken
geleden heb ik bij het bestuur te kennen gegeven dat ik er
graag mee verder wil gaan. Ik kom uit het onderwijs, heb 36
jaar in Noordbeemster op de Bonte Klaver gewerkt. Vorig jaar
ben ik met pensioen gegaan. Ik zal me vooral met de eindredactie bezig houden en zo nu en dan zal er ook een stukje
van mijn hand verschijnen. Doordat de redactie nu uit twee
mensen bestaat, is het van belang dat u uw inbreng instuurt
via redactie@binnendijks.nu. Op die manier weten we beiden
wat er voor Binnendijks binnenkomt en kunnen we dat
verwerken.
CAROLIEN

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176

info@aannemersbedrijftimmer.com

Wij wensen iedereen
een gezellige zomer!
Voor al Uw loodgieterswerkzaamheden:

1

Installateur Cees van Baar
Veldlust 9
1462 PA Middenbeemster
Tel: 06-23378639
GAS - WATER - CV en
ZINKWERK

Willem en Wilma wensen u
een hele fijne zomer!
tel: 06-53747887
Jisperweg 105a, 1464 NJ
Westbeemster.
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GLAS-KLOOSTER BV
Trotse Beemster ondernemer van het jaar 2019

Glas-Klooster BV is een gespecialiseerde importeur en distributeur van verspanende gereedschappen en additionele
uitrusting t.b.v. hout, houtverwanten, kunststoffen, aluminium, metaal en beton verwerkende industrie.
Naast de verkoop van deze verspanende gereedschappen beschikken wij over een goed uitgeruste high-tec
gereedschapslijperij, die van essentieel belang is in de bedrijfsvoering. De Topkwaliteit en de snelle levertijden van door
ons geslepen gereedschap is in de loop der jaren de basis geweest voor de gestage groei in de markt.
Sterke punten zijn het naar klantwens maken van:
• CNC geprofileerde blankets en profielmessen
• Speciaal geprofileerde CNC gereedschappen
Snelle levertijden zijn geen probleem
Glas-Klooster BV verleent zijn diensten, knowhow en services aan de navolgende sectoren en industrieën;
• Houtbewerking industrie, CNC interieur en (halffabricaten) productiebedrijven, houtschaverijen & houten
vloerenproducenten, jacht- en scheepsbouw, jachtinterieurbedrijven, keukenfabrikanten, timmerfabrieken,
trap fabrikanten, bouw- en timmerbedrijven, ZZP’ers.
• Metaalbewerking, CNC productiebedrijven, machine-, las- en constructiebedrijven.
• Kunststofbewerking, CNC (halffabricaten) productiebedrijven, kunststofkozijnen fabrikanten,
reclamebedrijven.
• Paper industrie, verpakkingsindustrie, drukkerijen.
• Grond-, weg- en waterbouw, beschoeiingsbedrijven, bruggenbouwers, Azobé industrie, beton verwerkende
bedrijven.
• Agri en foodprocessing industrie, landbouw, loonbedrijven, verwerkingsbedrijven en snij en productielijnen
van groente en fruit, vis verwerkende industrie.
• Hoveniers en boomverzorging.
• Restaurants en catering.
Bij ons bestaat de mogelijkheid om een vak te leren met een goed toekomst perspectief & uitzicht op een vast
dienstverband.
BBL Werkend leren onder begeleiding van een ouderwetse leermeester, meester gereedschapslijper. Ruimtelijk
inzicht en enigszins kennis van gereedschap is een pré. Uiteraard kan iedereen met affiniteit met metaal-,
kunststof- of houtbewerking een open sollicitatie sturen!
Voor aanvullende informatie of een sollicitatie kunt u zich wenden tot mevr. Trudy Veerman, op mailadres:
info@glas-klooster.nl
Glas-Klooster BV, Insulindeweg 19, 1462MJ Middenbeemster. 0299-683814.
www.glas-klooster.nl

www.gereedschap-shop.nl

Glas-Klooster breidt haar team graag op korte termijn uit met
twee jonge leerlingen die de ambitie hebben om zich een bijzondere ambacht eigen te maken, namelijk het herslijpen van
gereedschap van onder meer de hout- en metaalbewerkingsindustrie, uiteenlopend van zaagbladen, frezen, schaafmessen en bijvoorbeeld voor de horeca- en foodsector de snij- en vleesmessen.
Het Beemster bedrijf is hierin gespecialiseerd en geeft in dit vakgebied, het slijpen van gereedschap, de toon aan in Nederland.
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Beemster ondernemer van 2019
Glas-Klooster BV wordt binnen de eigen omgeving gewaardeerd.
Dat mag blijken uit de benoeming tot Beemster Ondernemer van
2019. Ook buiten de Beemster varen bedrijven blind op de expertise van Glas-Klooster BV. Mark heeft de leiding over de gereedschapslijperij/werkplaats, verzorgt daarbij de begeleiding van
(leerling)slijpers, geeft advies op slijptechniek gebied en regelt
mede de inkoop/verkoop van gereedschappen.
Rémon houd zich onder meer bezig met het algemene management,
personeelszaken, inkoop/verkoop van gereedschappen en adviseert
klanten over gereedschap en over investeringen, zoals het inrichten
met gereedschappen van CNC bewerkingscentra, grote productielijnen en houtschaverijen.

Gereedschap herslijpen is een vak apart, dat je in Nederland spaarzaam tegenkomt. Slechts dertig tot veertig bedrijven houden zich
hiermee bezig. Het waren er ooit veel meer, maar die hielden op te
bestaan omdat de eigenaar er, veelal vanwege een gevorderde
leeftijd, mee stopte en geen opvolger klaarstond. Voor GlasKlooster BV een gunstige ontwikkeling, want die kon een aantal Veel klantcontacten
van die bedrijven overnemen en zo doorgroeien.
De medewerkers van de slijpservicedienst rijden in een gebied van vijfenzeventig kilometer om de Middenbeemster heen en zorgen voor veel
klantcontactmomenten. Zij halen (en brengen) wekelijks de gereedOoit Eenmanszaak
Ook Glas-Klooster BV was ooit een 1-manszaak, toen nog Glas vof schappen die geslepen moeten worden. Deze worden vakkundig
te Zaandam. Joop Glas, de oprichter van het bedrijf en de vader van geslepen door de medewerkers van Glas-Klooster BV en weer snel bij
Rémon en Mark, werkte van huis als vertegenwoordiger. Van daaruit de klant afgeleverd. Als gereedschap is afgekeurd – bijvoorbeeld een
verkocht hij gereedschap en regelde hij de slijpwerkzaamheden. De zaagblad dat enkele tanden mist - verkoopt Glas-Klooster BV nieuwe
werkzaamheden konden al snel niet meer vanuit huis gedaan zaagbladen. Zelfs collega-slijperijen besteden geregeld slijpklussen uit
worden. Daarom moest er al binnen het jaar na oprichting verhuisd aan Glas-Klooster BV. Denk hierbij aan het CNC profielslijpen, het profiworden naar de Middenbeemster, alwaar de familie zich vestigde op leren en aanleveren van HS en HW profielmessen voor het maken van
de Insulindeweg 19.
houten profiellijsten op freesmachines en/of schaafbanken. Daar heeft
Er werd een volledige gereedschapslijperij ingericht en de eerste dit bedrijf zich in de loop der jaren heen in gespecialiseerd. Daarbij
medewerker trad in dienst. Helaas werd deze al snel ziek en moest geloven Rémon en Mark dat de goede collegiale samenwerking de
een oplossing gevonden worden. Deze werd gevonden in zijn zoon sleutel tot dit succes is. Nederland is niet groot maar onmogelijk te
Mark, die op zeventienjarige leeftijd bij zijn vader ging werken. Hij bedienen en te servicen zonder de lokale slijperijen, bedrijven en
leerde (noodgedwongen) in snel tempo het vak gereedschapslijpen. mensen in de regio’s buiten het eigen servicegebied.
Rémon de andere zoon, moest toen nog zijn studie afmaken mar
werkte toen ook al vele uren mee.
Slijpen is niet een vak dat je je op een namiddagje even eigen maakt.
Zeker na de overname van het gerenommeerde L. Klooster & Zonen BV Het is een specialisme, precisiewerk, dat nauw luistert. Dat maakt het
zette het Beemster bedrijf zichzelf op de kaart als toonaangevend nu juist zo interessant. Met name voor de jonge mensen die affiniteit
bedrijf in het vakgebied herslijpen, verkopen en produceren van gereed- hebben met gereedschap en een mooi vak willen leren waarin genoeg
schap. De gebroeders Glas hebben reeds lang de touwtjes in handen en kansen voor een mooie toekomst liggen.
mogen zich verheugen in een grote trouwe klantenkring in de wijde
omgeving rond de Beemster.
VERSTERKING NODIG
“We zoeken op korte termijn twee nieuwe krachten,” aldus
Mark. “Bijvoorbeeld scholieren die een BBL-opleiding willen
volgen of jongeren die klaar zijn bij de Triade Edam of het
Horizon College of ROC. Ze krijgen bij ons een gedegen interne
opleiding en komen dan in een leuk team te werken. Dat team
heeft nl. dringend versterking nodig.”
Interesse??
Stuur een mail naar info@glas-klooster.nl (Trudy Veerman). Zie
ook www.gereedschap-shop.nl en www.glas-klooster.nl. Het
bedrijf is gevestigd aan de Insulindeweg 19 in Middenbeemster.
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www.binnendijks.nu

Emkon
Installatietechniek

2

Mijn naam is Martin Konijn en ik ben eigenaar van
Emkon Installatietechniek.
In 2006 heb ik dit bedrijf opgestart. Na een 16 jaar voor
verschillende bedrijven te hebben gewerkt, vond ik het tijd om
voor mijzelf te beginnen.

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

wenst u een fijne zomer
Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL

De medewerkers
van Novalux wensen
u een mooie
zomer toe!

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN
MAANDAG 27 JULI T/M 3 AUGUSTUS
+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK +
STAATSLOTERIJ + LOTTO + HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
+ SPEELGOED + STOMERIJ DEPOT + FOTOSERVICE +
+ KIALA PUNT +
Rijperweg 52c 1462 ME Middenbeemster 0299 684198

Nu ben ik lekker druk bezig met renovaties van woningen,
badkamers aanleggen, plaatsen van cv ketels en airco’s en veel
warmtepompen en pellet kachels/ketels. maar ook het standaard loodgieterswerk van riool tot goot en dakwerk. Ik werk
veel samen met andere bedrijven in de omgeving zodat ik vaak
een totaal pakket kan leveren voor alle soorten klussen.
Techniek is niet alleen mijn vak maar ook een hobby waardoor
ik altijd met veel plezier aan het werk ga, we vinden dan ook
altijd oplossingen om uw wensen te kunnen verwezenlijken.
Mijn bedrijf is gevestigd in de Westbeemster dus altijd dichtbij.
Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op mijn website
www.emkoninstallatietechniek.nl
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Wij wensen u een zonnige zomertijd!
A.Konijn en R.v.Baarsen

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

Geniet van
de mooie zomer

Beemster

Intratuin Beemster, Purmerenderweg 75 www.intratuin.nl

3

Siem Knol
Alstroemeria
3 bos Alstroemeria - 5 euro
Nekkerweg 65,
1461 LE Zuidoostbeemster

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

Marion & Lucy
“We zijn van huis uit echte kampeerders. Met een Karstentent
er op uit. Maar wel altijd met de wens om ‘ooit’ een camper te
kopen. In 2006 hebben we er voor het eerst eentje gehuurd voor
een lang weekend. Het jaar daarop zijn we drie weken lang met
een wat grotere camper door Noorwegen getrokken. Toen is het
enthousiasme echt in een stroomversnelling gekomen.

te veel meeneemt. Maar het is zo lekker om je eigen ‘bedoeninkje’ bij je te hebben. Dat is voor ons juist de charme. De
compactheid dwingt je tegelijkertijd om de inrichting wel te
ordenen. We hebben elk onze eigen taken ’s morgens. Het bed is
zeer praktisch opklapbaar en vormt een bank. De voorstoelen
kunnen draaien. Zo kun je er wel met vijf mensen in.

Dan ga je fantaseren hoe je ideale camper er uit moet zien. Lezen
over ervaringen van anderen. Zo hebben we op een beurs een
camperbouwer uit Hengelo ontmoet. ‘Uw camper op Maat’. Hij
had een voorbeeld staan die ons qua formaat en inrichting wel
aansprak. Een rustige bekwame man. Waar we goede afspraken
mee konden maken. Wij dus op zoek naar een Renault Trafic bus.
Deze vonden we uiteindelijk in het voorjaar van 2017. Ondertussen hadden we ook nog twee camperreizen door Amerika
gemaakt. Om de beurt rijdend.
Door zijn compactheid kunnen we hem gewoon naast huis
parkeren. Ideaal. In het winterseizoen zetten we hem op stalling
bij Koning aan de Rijperweg en gaat ie uit de wegenbelasting.
Dat is snel geregeld. Omdat de camper altijd nagenoeg startklaar is, we laten hem ingericht staan, is het ook veel makkelijker
om bij mooi weer te besluiten om een paar dagen op stap te
gaan. De laatste spullen er in een wegwezen. Door de hoogte
hebben we eigenlijk heel veel opbergruimte. Met het risico dat je

Recentelijk hebben we er zonnepanelen op laten zetten zodat de
accu opgeladen wordt. Kun je ook wat langer unplugged ergens
staan. We hebben er een koelkast met vriesvak in. Maken dikwijls
van te voren al wat makkelijke maaltijden klaar zoals macaroni.
Zodat we ’s avonds niet nogmaals met de camper op pad
moeten. Daar zijn de fietsen voor. Twee pitten om iets warm te
maken en het echte bakken en braden doen we buiten op een
pitje. Gebruiken we onze wonderpan in de vorm van een tulband.
Kun je heerlijke ovenschotels in maken. We hebben een grote
luifel die we uit kunnen draaien. Want we zijn eerlijk gezegd wel
echte mooi weer kampeerders. Bij voorkeur op een camping met
de gezelligheid van dien. Wij zijn aangesloten bij de NKC. Via hen
zoeken we mooie plekken daarvan en zijn we verzekerd. Maar
als het zo uitkomt, staan we bij familiebezoek ook graag op het
erf. Kortom: de camper heeft onze harten veroverd.”
(foto aangeleverd).
GEERT

KIJK OOK EENS OP WWW.BINNENDIJKS.NU
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Optiek Support met zorg voor
uw ogen op nieuwe locatie!
verzekerd van een zo veilig mogelijk bezoek aan ons. Wij hebben
Optiek Support uw brillenspecialist heeft een nieuwe ruimte
betrokken in het voormalig politiebureau aan de H.M. van rand- altijd een mooie collectie monturen voor alle leeftijden. Deze
collectie wordt regelmatig aangepast en voorzien van nieuwe
wijklaan 18 in Middenbeemster.
exemplaren. Wij werken met een aantal gerenomeerde glasfabriSinds de Corona uitbraak is het voor ons niet meer mogelijk om kanten zoals: Kodak, Hoya, Hoc, Optovision en Panolux.
onze diensten te verlenen in zorgcentrum Middelwijck. Na eerst Uw brillen worden in eigen atelier geproduceerd en gerepareerd
een tijdelijk ruimte gehuurd te hebben, kunnen wij vanaf heden door een gediplomeerd Optiek technicus (met jarenlange ervaonze diensten aanbieden op een super mooie locatie. In dit ring). Wij hebben vooral door mond op mond reclame de afgebedrijfsverzamelgebouw zijn diverse gezondheid gerelateerde lopen 5 jaar een trouwe klantenkring opgebouwd.
beroepen gevestigd, zoals: Pedicure, Masseur, Mondhygiëniste,
Podoloog, Kraamzorg en de Buurtzorg. Ook zijn er zakelijk fiscale Wij vieren dit jaar ons 5-jarig bestaan en Brasserie ‘Alles met
en retail advies- dienstverleners gevestigd. Daar sluit onze dienst- Liefde’ bestaat dit jaar 10 jaar. Dit willen wij samen met u vieren!
Bij aanschaf van een complete multifocale bril op sterkte
verlening voor uw ogen dan ook mooi bij aan.
Wij hebben de ruimte huiselijk ingericht met als basis een grote ontvangt u in de laatste 5 maanden van 2020 een bon voor een
houten tafel waaraan we onder het genot van een kopje koffie uw high tea of picknickmand arrangement cadeau. Deze bon is te
wensen en problemen op het gebied van de ogen kunnen bespreken. besteden bij Brasserie ‘Alles met Liefde’. Ook zij hebben een
De oogmetingen worden verricht op afspraak door een gediplo- leuke verrassing voor u in petto. Die verrassing is te vinden in
meerde Opticiën( met jarenlange ervaring) wij werken volgens hun advertentie in deze zomer editie.
de landelijke richtlijnen (desinfectie en beschermende middelen) Ons motto is: laagdrempelig in een dorpse sfeer en het moet goed!
en met op afstand te bedienen oogmeet apparatuur. Zo bent u Als er iets toch niet naar wens is laat het ons dan weten zodat we
de kans krijgen om het op te lossen. Wij hopen ook u in de
toekomst te mogen begroeten om onze diensten zelf te ervaren.
Optiek Support van Huizen
Wij zijn elke woensdag geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur en
H.M. van Randwijklaan 18
op afspraak. Het is de bedoeling dat de we ook binnenkort op de
1462 XS Middenbeemster
Tel. 06 55075179
zaterdag geopend zijn.
E-mail: optiek-support@ziggo.nl
www.optieksupport.nl

ALLES VOOR UW BRIL

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?
Is uw bril aan vervanging toe?
Mail of bel Optiek Support.
Oogmetingen uitsluitend op afspraak!

Optiek Support
heet u van harte welkom
in het bedrijfsgebouw op de
H.M. van Randwijklaan 18
in Middenbeemster

Voor contact en nieuws kijk op www.optieksupport.nl

Brasserie Alles met Liefde wenst iedereen een fijne vakantieperiode toe en roept iedereen op
om vooral te genieten in ons eigen mooie dorp.
Wij zijn geopend vanaf woensdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur voor koffie met onze
unieke huisgemaakte taarten, vanaf 12.00 uur lunch en voor het diner vanaf 17.30 uur.
Afhalen blijft ook mogelijk. Met ons motto: Vers van boer naar bord!
Wij hebben een heerlijk terras en nieuw bij ons in de zomermaanden is om een heerlijk
gevulde picknickmand met bijpassend kleed te bestellen (vanaf twee personen). Kijk voor
meer informatie op www. Brasserieallesmetliefde.nl
Ook hebben wij een bijzondere samenwerking met Optiek Support, zij stellen hun leesbrillen
gratis aan ons ter beschikking en in het kader van hun 5 jarig en ons 10 jarig bestaan maakt u
kans op een mooie nieuwe bril!
Hoe werkt het: Als u bij ons heeft gedineerd mag u naam en adres achterlaten in een speciale
ton( 1 per reservering) en eind december trekken wij dan een naam en wie weet bent u dan
de gelukkige winnaar.
Zelf gaan we er ook nog even tussenuit van maandag 27 juli t/m dinsdag 11 augustus maar
hopen u in de weken ervoor en erna te mogen begroeten.
Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster
Telefoon: 0299-743399/ 06-53632773
Email: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Voetcorrect
Openingstijden
MAANDAG: 08.00-18.00
DINSDAG: 08.00-18.00
WOENSDAG: 08.00-18.00
DONDERDAG: 08.00-18.00
VRIJDAG: 08.00-18.00
ZATERDAG: 08.00-17.00

Dagaanbiedingen
MAANDAG
Hamburgerdag
4 hamburgers voor € 5.00
DINSDAG
Schnitzeldag
4 kipschnitzels voor € 6.50
WOENSDAG
Gehaktdag
Rundergehakt 500 gram
voor €3.99
Half om half gehakt 500 gram
voor €3.49

DONDERDAG
Biefstukdag
Kogelbiefstuk 300 gram
voor €7.98
VRIJDAG
Hamburgerdag
Runder hamburger
(div. soorten)
ZATERDAG
Grillworstdag
Stukje grillworst voor €3.50

Doordat de feestweek dit jaar helaas niet doorgaat en
Binnendijks een zomereditie krijgt, is mij gevraagd een stukje
te schrijven over mijn podologie praktijk Voetcorrect.

Veel mensen kennen mij als Anja de register podoloog van Voetcorrect. Ik ben 8 jaar geleden gestart met mijn podologie praktijk
aan de Hobrederweg 29 te Middenbeemster nadat ik 10 jaar
ervaring had opgedaan bij een andere podologiepraktijk.
De uitspraak; “mijn werk is mijn hobby” geldt zeker voor mij. In
mijn praktijk voel ik mij prettig; het werken met mensen, hun
pijnklachten proberen op te lossen of te zoeken naar een beste
oplossing door het maken van steunzolen is helemaal mijn ding.
Ik vind het belangrijk om te blijven investeren in vernieuwingen.
Volg regelmatig bijscholingen en ben ik (al een aantal jaren)
aangesloten bij Podozorg Nederland. Dat is een grote groep
podologen/podotherapeuten die het samen eens zijn hoe de
optimale voetzorg er uit moet zien. Dit kan pijn zijn in de voet,
maar het kan ook een houdingsklacht of klacht bij bewegen zijn.
En zo kunt u mij vinden op de website; www.podozorg-beemster.nl
en facebook. Dus Voetcorrect is ook Podozorg Beemster. Tel;
06-43450355
De basis van het lichaam zijn de voeten. Ik zoek naar de oorzaak
van uw klacht met behulp van geavanceerde meetapparatuur,
onder andere een echo systeem. Hoe mooi is het als het
probleem, de pijnklacht, in beeld gebracht kan worden. Hierdoor
is de klacht voor de cliënt beter te accepteren en kan ik gerichter

mijn therapie toepassen. In alle rust worden uw voeten onderzocht. De druk onder uw voeten wordt beoordeeld om te zien
wat er in de voet gebeurt als u loopt of staat. Een voet die niet
goed functioneert, zorgt vaak voor een verkeerde belasting van
spieren en gewrichten. Dit kan een oorzaak zijn van klachten
hoger in het lichaam, bijvoorbeeld hoofdpijn of rugklachten.
Ik vind het heel prettig om goede contacten te onderhouden met
huisartsen, fysiotherapeuten, pedicures en specialistische schoenenwinkels. Door elkaar niet als concurrent te zien maar als
collega kunnen wij u beter helpen en is ieders kennis een
welkome aanvulling.
Ik ben 6 dagen per week open, ook in de avond is het mogelijk
om bij mij een afspraak te maken. Op de donderdagen kunt u
een afspraak maken in het medische centrum in de Rijp en sinds
dit jaar ook op vrijdag in de praktijk van dokter van Aken in
Middenbeemster.
Ik zie u graag in mijn praktijk.
U kunt contact opnemen met Anja Mehagnoul
Tel; 06-43450355
voetcorrect@kpnmail.nl

Voetcorrect
Praktijk voor Podologie

Tel: 06 4345 0355 - E-mail: voetcorrect@kpnmail.nl
Site: www.podozorg-beemster.nl

FORT RESORT BEEMSTER

Verwen
moment
GEZICHTSBEHANDELINGEN, MASSAGES,
LICHAAMSBEHANDELINGEN & MEER

Geniet bij Fort Resort Beemster van gezichtsbehandelingen, ontspan tijdens een heerlijke massage
of lichaamspakking. Last van stramme spieren?
Boek een stevige sport massage. De behandelingen zijn
allemaal te boeken zonder een bezoek aan de sauna.
Wèl heerlijk te combineren met b.v. een lunch
op ons lounge terras. Op inlevering van deze flyer krijgt u bij uw
reservering een kleine attentie cadeau. op=op
flyers.indd 22-23

BEHANDELINGEN
Ontspanningsmassage 50 minuten
Sportmassage 50 minuten
Fort Relax Massage 80 minuten
Zwangerschapsmassage 50 minuten
Bodywrap 50 minuten
Hand spa 40 minuten
Voet spa 40 minuten

62,50
64,50
92,50
64,50
62,50
36,50
39,50

Team DR Joseph face treatment 50 minuten
Team DR Joseph face treatment 80 minuten
Team DR Joseph face treatment 110 minuten
A/N/G Cosmetics face treatment 50 minuten
A/N/G Cosmetics eye treatment 40 minuten
A/N/G Cosmetics detox glow treatment 25 minuten

65,00
98,50
132,00
75,00
52,50
39,50

Epileren
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Epileren & verven wenkbrauwen
Harsen kin of bovenlip

15,00
15,00
15,00
25,00
15,00

Meer informatie over onze behandelingen
en reserveringen: www.fortresortbeemster.nl

26-6-2020 13:01:18
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MONDHYGIËNE
DE BEEMSTER
WIN ACTIE!!!

Mondhygiëne
de Beemster

...een jaar nadat Nanette de Vries de sleutel in ontvangst nam.
En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad!
Het voelt goed om weer terug te zijn in de Beemster. Patiënten
die 10 jaar geleden vanuit de Beemster met mij mee zijn gegaan
naar de praktijk in Oosthuizen zijn ook erg blij weer dichter bij
huis terecht te kunnen voor hun behandeling.
Het geeft een goed gevoel dat patiënten zo trouw aan mij als
behandelaar zijn. Je bouwt toch een band met elkaar op en dat
zorgt ervoor dat het niet veel uitmaakt of ik nou in Oosthuizen of
Middenbeemster werk. Daar ben ik heel dankbaar voor!

MAAK KANS OP EEN
ORALB PRO 2 ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL!
HOE?
Meld u aan bij Mondhygiëne de Beemster
als nieuwe patiënt, maak een afspraak in de
maanden juli of augustus, en maak kans op
een OralB Pro 2 elektrische tandenborstel!
Bent u al patiënt maar zorgt u voor een
nieuwe inschrijving? Dan maakt ook u
kans op de OralB Pro 2.
De winnaar van de elektrische tandenborstel
wordt op vrijdag 28 augustus bekend
gemaakt in een filmpje welke te zien zal
zijn op de Facebook pagina van
Mondhygiëne de Beemster en per mail.
MONDHYGIËNE DE BEEMSTER
is bereikbaar per mail en telefoon.
info@mondhygienedebeemster.nl
0299-396868

De Corona crisis kwam voor niemand gelegen, maar als je net een
eigen bedrijf opstart is het extra zuur. Hier was ik uiteraard niet op
voorbereid, je bent opbouwende bezig en zo zit je zes weken thuis
zonder inkomen. Het enige positieve is dat alle klusjes in huis uitgevoerd zijn waar ik anders niet aan toe kwam.. Op het moment dat we
weer toestemming kregen om te werken waren de reacties van de
patiënten hartverwarmend! Plan maar zo snel mogelijk een afspraak
in, we willen je helpen de agenda weer te vullen. Dan blijkt maar weer
hoe fijn het is als je een goede band met elkaar hebt. Na de nodige
aanpassingen in de praktijk zoals de desinfecterende handgel bij de
ingang van de wachtkamer en de patiënten die vooraf aan de behandeling spoelen met waterstofperoxide is er verder voor ons niet heel
veel veranderd. Er wordt nu gewerkt met een face shield, deze biedt
ons extra bescherming tegen de aerosolen. We volgen altijd al een
streng protocol als het gaat om desinfecteren. De behandelkamer
wordt na iedere behandeling grondig gereinigd en we hebben een
goede looproute zodat patiënten elkaar niet kruisen.
Het gaat goed in de praktijk, maar ik droom groot en houd van
uitdaging. Ik zou graag willen uitbreiden, nieuwe patiënten zijn
dan ook meer dan welkom! Het is niet voor iedereen duidelijk
dat je zonder verwijzing van de tandarts ook een afspraak mag
maken. Iedereen is welkom hier in de praktijk. Er is een samenwerkingsverband met Infomedics, dit is een factoring bedrijf die
de facturen voor ons verzorgt. Zij sturen de factuur rechtstreeks
naar de verzekering zodat de patiënt er verder geen omkijken
naar heeft en niet zelf hoeft te declareren. Zo willen we het
iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken.
Wilt u weten of u op de juiste manier uw mond verzorgt of hebt
u last van tandvleesproblemen of een slechte adem? Wij helpen
u graag verder met een goed advies en zo nodig professionele
behandeling.
Mondhygiëne de Beemster is zowel telefonisch als per email
bereikbaar via 0299-396868 of info@mondhygienedebeemster.nl
Website: www.mondhygienedebeemster.nl
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Proeven van...
Poterne restaurant (Fort resort Beemster)
Geschroeide langoustine & tartaar van zeebaars (2 personen)
Langoustine: Langoustine (2 stuks) ontdoen van schaal en
schaartjes (reserveren voor olie) en darmkanaal. Schone
langoustine marineren in Arbequina olijfolie met zwarte peper
uit de molen en fleur de sel. Schroeien met brander en op lage
temperatuur nagaren tot “glazig”.
Zeebaars tartaar: Zeebaars (1 stuk) fileren, ontdoen van huid en
graatjes. Mooie gelijkmatige tartaar snijden en op smaak
brengen met Kikkoman soyasaus en sinaasappelzeste.
Gazpacho (licht gegeleerd): Sjalot (2 stuks), knoflookteen (2
stuks) aanzweten zonder kleuren in olijfolie, zodra dit gaar is
alles opdraaien in blender met rijpe pommodori tomaten (4
stuks), geschilde komkommer (½), rode paprika (1), ontdaan van
zaadlijsten, daarna zeven door bolzeef. Op smaak brengen met
zwarte peper uit de molen, zout, worchestershire saus en
tabasco naar smaak. 1 blaadje gelatine per 2dl gazpacho
oplossen om de gazpacho licht gelerend te maken.

Kroepoek van paella rijst:
250ml kippenbouillon; 1 teentje knoflook; 100 g rijst; 1 g
saffraandraadjes; 10 g tomatenpuree, 50 ml witte wijn; Zwarte
peper uit de molen en zout. Alle ingrediënten met elkaar
opzetten en goed gaar koken. In keukenmachine glad draaien en
uitstrijken op bakpapier. In de oven op 70 graden drogen totdat
het helemaal krokant is. In zonnebloemolie (190 graden) frituren.

Olie van geroosterde langoustine & paprika: Schalen, knietjes en
scharen van de langoustine ongeveer 1 uur roosteren in de oven Garnituren: pareltomaatjes, verse doperwtjes,
op 170 graden. Geheel 4 uur in olijfolie laten infuseren met borage cress & vene cress
gerookte paprika poeder, daarna zeven door doek.
PAUL DE GRAAF; CHEFKOK.

4
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WE MOGEN WEER!
We kunnen niet wachten
om er weer op uit te gaan.
Nieuwe plekken te ontdekken,
nieuwe dingen te proeven,
mensen te ontmoeten.
En dat kan in het mooiste land ter wereld.
Ons eigen land.
Kwestie van de drukte vermijden.
De ruimte opzoeken.
En dat gaat prima.
Want er is genoeg voor iedereen.
De mooiste natuur,
lekkerste gerechten,
de spannendste attracties,
de meest verbazingwekkende
architectuur en musea,
onbekende en zeldzame dieren.
En als we al die mooie plekjes met elkaar delen,
dan kunnen we allemaal genieten van ons mooie land.
Want je hoeft echt niet naar ‘Daar’.
Je vindt het allemaal ‘Hier’.
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Burgemeester Spijshuis biertje
Sedert kort is dit bijzondere biertje bij het Beemster Spijshuis te
proeven. Binnendijks ging langs bij de broers Joeri en Joris
Postma om het bijzondere verhaal hierachter te vernemen.

Joeri: “Het Beemster Spijshuis was de eerste locatie die de bijzondere bieren van de Lepelaar verkocht. Zo raakten we in contact
met de brouwer Sjaak van der Lee. Hij bracht ons weer in contact
met andere hobbybrouwers in de Beemster. Zo ben ik in 2015
begonnen met het brouwen van bier. Eigenlijk serieuzer dan ik
voor mogelijk had gehouden. Want ik heb niet dat culinaire van
mijn broer. Door het experimenteren met bestaande recepten, ben
ik mijn eigen bieren gaan ontwikkelen. Eerst thuis in de keuken en
sedert kleine drie jaar in onze woning annex kantoor in de Beemster. Met de basisingrediënten water, mout, hop en gist. In de
weekenden want ik doe het naast mijn werk als vormgever. Het
brouwproces bestaat eigenlijk uit het onttrekken van suikers uit
graan welke vervolgens door de gist omgezet worden in alcohol.
Fermenteren heet dat. Een nauwkeurig natuurkundig proces. In de
loop der jaren heb ik veel geoefend en geëxperimenteerd.
Joris: “Ik wilde altijd al een eigen speciaal biertje van het huis
hebben. Dat hoort bij ons restaurant. En de koppeling met onze veel
te vroeg overleden vader Erik Postma, burgemeester van Beemster,
was eigenlijk ook al snel gelegd. Vandaar de naam Burgemeester
Spijshuis. Met dat gegeven is mijn broer vol overgave weer aan de
slag gegaan om een passend etiket te maken. Dat vonden we wel
een spannend proces want er zat zo’n persoonlijke lading achter
voor ons en onze moeder. Vooral toen de eerste flesjes gevuld
werden met het bij Sjaak in Oudesluis gebrouwen vocht en ik het
etiket zag. Prachtig. Het klopte gewoonweg. Een emotioneel
moment was dat. In augustus en oktober heeft Sjaak nog twee
brouwdagen gepland. Zo kunnen we in fasen leveren. Het licht
amberkleurig biertje drinkt makkelijk weg. Ik hoor dat het ook in de
smaak valt bij niet ervaren bierdrinkers. We serveren het bij een

menu maar ook gewoon op het terras. Daarnaast kan het als
cadeaupakket gekocht worden. Twee flesjes in een mandje met
speciale onderzetters en een glas met logo. Het realiseren van het
logo op het glas was op zich al een technische uitdaging. Maar
ook dat is uiteindelijk gelukt.

Joeri: “Aan het eind van het jaar willen we ook een ‘Burgemeester
Tripel’ aanbieden. Een iets zwaarder biertje qua alcohol. Zo blijven
we aan het ontwikkelen”. www.debrouwkeuken.nl
GEERT

EERLIJK & HEERLIJK KERSENTIJD
JULI IS KERSENTIJD IN DE BEEMSTER!
EERLIJK & HEERLIJK IS VANAF 3 JULI ELK WEEKEND OPEN
VRIJDAG T/M ZONDAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR
Proef, geniet en snoep van de lekkerste kersen die er zijn!

Heb je iets bijzonders ontdekt, iets moois gezien of of ben je gewoon aan
het genieten in De Beemster? Deel het met #visitbeemster.
VISIT Beemster

Eerlijk & Heerlijk aan de Purmerenderweg 26a
.
Let op! Met jouw kassabon maak je kans op een tour voor 2 personen
door de Beemster met een Twizy van VISIT Beemster.
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Betje & Bloemen

Herinnering
Vrijdagavond 26 juni is op informele wijze stilgestaan bij de
maquette welke geplaatst is ter herinnering aan de omgekomen
geallieerde vliegtuigbemanning in Westbeemster. Bewoners en
de (ex) werkgroep Monument Westbeemster plaatsten bloemen
en de heer Falger gaf een korte levensbeschrijving van de jonge
bemanning uit Engeland, Nieuw Zeeland en Australië. Na afloop
zegde Nico de Lange van de Dorpsraad Westbeemster toe zich te
beijveren dat er vanuit de gemeenschap jaarlijks een soortgelijke
bijeenkomst wordt gehouden.
GEERT

Betje Wolff dichtte over de allergrootste diamant ter wereld:
´k Ben smorelijk verliefd op bloemen
´k Bemin met drift het vrije land
´k zal steeds een roosje schooner noemen
Dan de allerschoonste diamant

Wij wensen iedereen een spetterende zomer.

www.jipautomobielen.nl

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

5

Ik woon nu aan de wat ik wil hernoemen tot de diamantenhof, waar
rozen welig bloeien, te zien voor ieder mens, want in het kader van
gelijkheid, vrijheid en broederschap, wil ik het vooral hebben over
mensen, met gelijke wensen, die gelijk behandeld willen worden.
Het is zonneklaar, dat de natuur zonder aanziens des persoon haar
schoonheid etaleert zonder schroom. In deze rare tijden laat ze ons
zien wat echt belangrijk is in ons kleine bestaan op deze aardbol die
door de nacht spint als een draaitol om de zon
Daarom als u moe wordt van al het gepraat en gedoe, ga naar
de natuur toe voor zielerust en als binnenkort het museum van
Betje Wolff weer haar deuren opent, kom kijken waar ze haar
mooie gedichten schreef, uitkijkend over wat zij Beemster lusthof
noemde, het land, de bomen, de koeien die met grote ogen
dromen, dus geniet van al wat hier groeit en bloeit. Waarom zou
je dan naar al die verre landen toe, als je woont in een paradijsje
klein? Je hebt hier alles bij de hand, natuurproducten alom in het
rond, langs weg en beemd, en producten voor de onderzoekende
geest, liggen langs de kant van het weg, geregeld door antiquariaat Serendipiteit. Bloemen ranonkelen hier ook in allerlei
prachtige combinaties, en een ijsje om af te koelen en op een
bankje likkend te genieten van ´t Landje, dat vind je allemaal als
ware het Madurodam, in Middenbeemsterland...

ZONDAG 9 AUGUSTUS:

Betje gaat naar buiten!
Een zomerse Boeken bij Betje met Sana Valiulina en Alexander Reeuwijk. Zondagmiddag 9 augustus 15.30 uur. In de
mooie pastorietuin van het Betje Wolff Museum. Buiten dus.
Gast is de in Estland geboren schrijfster Sana Valiulina.
Bekend geworden door haar schitterende roman ‘Didar en
Faroek’. Alexander Reeuwijk zal haar interviewen. Max. 30
personen. Aanmelden en reserveren: boekenbijbetje@gmail.
com. € 10,= (liefst pin). Ingang via het koetshuis.

DICHTERTJE

Beemster Kinderkoor
Het Beemster Kinderkoor gaat weer spetteren. We gaan weer oefenen met liedjes voor diverse speciale dagen zoals Dierendag en
Oogstfeest. En natuurlijk met Kerst weer een musical. We zijn blij dat we weer mogen zingen. Want zingen in een koor geeft vleugels.
Repetitie: wekelijks op woensdag vanaf 16.30 in de Z-inn Kapel in Zuidoostbeemster. Kinderen uit de onderbouw en bovenbouw van
school zijn van harte welkom. De repetitie begint gezamenlijk, na 45 minuten gaan de bovenbouw kinderen wat langer door met het
leren van een tweede stem en Engelstalige liedjes. De leiding is in handen van Jan Maarten Koeman. Bijgestaan door pianiste Tiny Mol.
Nieuwsgierig geworden? Kom langs of neem contact op: Marie Schroevers: 681403/ 06 45 766 860; marie-luise-dow@quicknet.nl.
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Insulindeweg 9
1462 MJ Middenbeemster
Tel. 0299-684345
Fax 0299-684804
email info@lammesmaatwerk.nl
Wij wensen u een mooie zomer toe!
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RSWP Beemster

WonenPlus (RSWP) is een non profit organisatie die helpt mensen elkaar te helpen.
Normaliter zijn er veel vrijwilligers bezig
met allerlei klussen in-en om het huis
voor onze abonnees; Kwetsbare inwoners
die geholpen zijn door onze praktische
dienstverlening bij het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis wonen.

De afgelopen periode hebben we veel
mensen gebeld en/of gemaild. Dit leverde
soms verdrietige, soms schrijnende maar
ook mooie gesprekken. Wat opviel was dat
er senioren zijn die ineens bijzonder digivaardig bleken. Omdat ze bijvoorbeeld
gingen facetimen met de kleinkinderen.
Bijzonder leuk om te merken.

Door corona hebben we onze dienstverleningen een tijdlang op een laag pitje moeten
zetten, maar inmiddels zijn de richtlijnen wat
meer versoepeld. Dit betekent dat we de
"buiten”-klussen inmiddels weer hebben
opgepakt en als er iets binnen moet gebeuren
bekijken we dit goed zodat we maatwerk
kunnen leveren. In sommige gevallen zullen
we helaas nog nee moeten zeggen als we de
1,5 meter niet kunnen garanderen voor
onze vrijwilligers en of de abonnee.

Afgelopen donderdag 25 juni heeft de
consulente van WonenPlus Beemster voor
het eerst weer het persoonlijk contact
hervat in de vorm van een koffie-inloop in
BeeJee in Middenbeemster. Deze inloop
was voor zowel onze abonnees en vrijwilligers als voor de geregistreerde mantelzorgers. Voor alle partijen was dit heel fijn. Het
is onze bedoeling hiermee door te gaan. Na
aanmelding maken we een tijdschema
zodat we de RIVM richtlijnen kunnen

VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD,
GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING
Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.
G.G. Schipperstraat 12, 1483 GE De Rijp, tel. 0299-397497

voor professionele reparatie en installatie

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE
Wij wensen u een mooie storingsvrije zomer
Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

RSWP Purmerend / Beemster

volgen en de 1,5 meter kunnen handhaven.
Hopelijk kunnen de vrijwilligers van het
Repaircafe op de locaties Middelwijck en
Buurthuis Zuidoostbeemster in september
weer van start. Hierover volgt uiteraard nog
bericht. Tevens willen we in september
weer gaan starten met de mantelzorgcafés.
Als je wilt praten, even je hart wilt luchten
of iemand nodig hebt om een klusje te
laten doen, neem dan contact op met
RSWP via wonenplusbeemster@rswp.nl of
0299-426364. Wij kijken samen naar de
mogelijkheden.
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 9 en
12 uur. Ons adres: Kometenstraat 6B, 1443
BA Purmerend
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MADEVTOOLS: KWALITEITSGEREEDSCHAP IN DE BEEMSTER

Familie Roet-Klaassen
Camper & kamperen ‘You only live once!’

In het oude politiebureau aan de Middenweg
(ingang aan de Dirck van Osslaan) in Middenbeemster, vind je Madevtools,
.
de gereedschappenzaak
van Rien de Vreede.

ð
ð
ð
ð
ð

Innovatief kwaliteitsgereedschap

3 webwinkels in Wera, Knipex en Proﬁt Gatzagen.
Groot assortiment: ruim 2000 artikelen WERA op voorraad,
meer dan 300 Knipex tangen en het gehele assortiment van Proﬁt gatzagen.
Scherpe prijzen, advies op maat

Wil je langskomen? Bel even. van te voren!

06-46437845

www.weragereedschap.nl

Middenweg 135 Middenbeemster
www.knipex-tangen.nl

www.gatzagen.nl

We weten inmiddels allemaal wat voor effect de Corona crisis op
de Beemster feestweek heeft gehad. Dus toen Geert mij benaderde om een andere invulling te geven aan de ‘feest’-editie van
de Binnendijks door ‘camperende’ Beemsterlingen te interviewen leek me het leuk om hier aan mee te werken. Bovendien
stonden we net op het punt de camper voor een klein weekje
richting Bakkum te rijden, in de vakantiesferen zeg je toch altijd
nog wat makkelijker ‘Ja’, dus hoe mooi dat dit onderwerp samen
viel met een weekje aan zee. Het afgelopen jaar was, met het
plotseling overlijden van mijn schoonmoeder, niet gemakkelijk
voor ons als gezin. Maar de levenslust die er is heeft zaken in een
stroomversnelling gebracht. Mijn schoonouders hadden al wat
ervaring, maar ikzelf heb bij elkaar opgeteld waarschijnlijk niet
meer dan een week achter elkaar in mijn leven gekampeerd.

De ‘crisis’ die roet in het eten van verschillende vakantieplannen
gooit was opeens de uitgelezen kans om eens niet dat vliegtuig
in te springen en ons eigen land met de camper te ontdekken.
Wat heb je met kleine kids meer nodig dan de buitenlucht, een
speeltuin en de fiets? Ja, de zon zou lekker zijn, iets wat ik op
moment van schrijven mis in windkracht 6 op een bewolkte
camping Bakkum, maar hey, je leert in ieder geval je nieuwe
camper van binnen kennen (heerlijk die vloerverwarming!). En
ook met een chemisch rol toilet over de camping ipv een rolkoffer
door Schiphol blijft een grappige ervaring, dit zag ik mijzelf toch
niet zo snel doen en nu vind ik het nog leuk ook!
Eigenlijk stond Zweden nu op het programma, maar die leken
het Corona technisch toch iets minder goed voor elkaar te
hebben dan aanvankelijk gedacht. Dus los van de vierde trip met
de camper in de afgelopen 1,5 maand gaan we binnenkort maar
eens Drenthe en Zeeland ontdekken. Kijken er erg naar uit en
merk dat ik door het ‘simpele’ camping (of ‘glamping’?) leven
eindelijk eens echt ontspan en uitcheck, meer aandacht voor de
kindjes en mijn omgeving, iets wat normaal gesproken voor mij
niet altijd vanzelf gaat.

Ik zag het tot op heden toch nog niet echt voor me, ik op zo’n
camping met een wc rol onder mijn arm? In oktober toch
nieuwsgierig en oriënterend richting te camper jaarbeurs
gegaan. Van het één kwam het ander, een paar weken later
waren we, samen met mijn schoonvader, eigenaar van een
nieuwe Adria Matrix SL700 vol opties. ‘You only live once’ zullen
we maar zeggen. En we hebben nog geen moment spijt. Precies
op het moment dat Corona uitbreekt wordt onze camper opgeleverd. Dat er nog maar vele mooie trips mogen volgen!
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Beemster Valery


Francis VOF
Jisperweg 8,
1463ND Noordbeemster

astrid@beemstervalery.nl
www.beemstervalery.nl
06 - 46 17 05 37

E n t o e n w a s d a a r. . . D e B e e m s t e r Va l e r y
Astrid Francis, de boerin achter deze kleine romige smaakmaker ziet het als missie om haar
BeemsterValery een beroemd streekproduct te maken. En die missie is niet uit het niets
ontstaan...
Vanaf het moment dat zij haar grote liefde Bram Francis heeft ontmoet ontstond naast de liefde
voor haar boer, steeds meer liefde en respect voor de manier van leven en werken als akkerbouwer
in de mooie Beemsterpolder.
Het is een ware uitdaging om de mooie oude maar zware Beemsterklei te trotseren.
In het voorjaar moet de grond fijn gemaakt worden om te kunnen planten. In de zomer hebben
de aardappels genoeg vocht en voeding nodig en zie je de prachtige bloeiende akkers, met
daaronder de wonderschone nieuwe aardappeltjes in de rug. Dan het moment dat de nieuwe
oogst begint. Als de nieuwe aardappels de ideale maat hebben, en het het weer het toelaat om
ze te oogsten. Vaak onder barre omstandigheden. De laatste jaren zijn de zomers droog en de
herfst erg nat. Maar toch, het lukt nagenoeg altijd door lange dagen te maken en alle kansen te
pakken! Het moment dat de oogst binnen is, wordt altijd een klein feestje met alle mensen die
door weer en wind klaarstaan.
"Als je met zoveel liefde en passie je aardappels in de schuur hebt liggen ben je een trotse
boer."
De meeste aardappels worden verkocht en verdwijnen in de grijze massa van de handel.
De BeemsterValery is een unieke aardappel. Een ras wat zich onderscheidt op alle vlakken. Haar
kleur en smaakbeleving is echt fantastisch. Bijna niet te geloven dat een aardappel zo lekker kan
zijn! En ook heeft BeemsterValery het hoogsthaalbare ‘on the way to PLANETPROOF’ certificaat
wat staat voor zeer duurzame teelt.
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Beemsters Fanfare
De afgelopen maanden is het stil geweest in de Beemster. Wegens
de omstandigheden rondom corona was het niet mogelijk om als
Beemsters Fanfare te repeteren of concerten te geven.
Gelukkig zijn wij niet geheel stil geweest, zo hebben enkele
leden van ons op Koningsdag het Wilhelmus vanaf de kerktoren
gespeeld en hebben we dankzij onze dirigent thuis kunnen door
oefenen met online repetities via Bandlab. Helaas heeft deze
periode ons financieel ook geraakt, maar mede door steun van
het Rabobank Coöperatief Fonds hebben wij deze periode goed
doorstaan. Sinds half juni, met de RIVM maatregelen in achtneming, mogen wij weer gezellig met z'n alle repeteren, en dit
doen wij dan ook weer met veel plezier! Houdt u ook van muziek
maken en heeft u altijd al bij een orkest komen spelen, mail dan
voor meer informatie naar info@beemsters-fanfare.nl of bezoek
onze website www.beemsters-fanfare.nl.

Zomervakantie: zes weken lang activiteiten
voor kinderen tijdens PurVak
Deze zomervakantie zijn er op verschillende locaties in Purmerend en Beemster zes weken lang diverse sport- en
spelactiviteiten van de PurVak.
Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn er elke dag
door Spurd begeleide gratis sportieve activiteiten. Enkele

dagen per week zijn er voor jongeren van dertien jaar en ouder
ook verschillende activiteiten. Je kunt gewoon langskomen,
aanmelden mag maar hoeft niet.
Locaties Beemster:
Arboterum Beemster en Bamesta Beemster. www.PurVak.nl.
Voor volledig bericht: www.binnendijks.nu.

Afscheid groepen 8
Blauwe Morgenster

De BeemsterValery wordt bij de familie Francis op het bedrijf gewassen en verpakt. Alles kleinschalig en
handmatig, om zo de kwaliteit te waarborgen. Wel zijn er veel lokale wederverkoopadressen van
de BeemsterValery. Op de website kan je deze terugvinden.
Boerin Astrid gelooft in deze prachtige aardappel. En dat je een eerlijke prijs mag vragen voor
iets wat zo uniek, smaakvol en bijzonder is lijkt haar dan ook niet meer dan vanzelfsprekend.
De missie van Astrid Francis is er één op lange termijn.. maar zeker één om te volgen!
“Door te blijven vertellen over ons werk en wat er allemaal bij komt kijken vóór de aardappels
op je bord liggen hopen we dat de consument weer leert genieten van onze prachtige Hollandse en
natuurlijk vooral Beemsterproducten! Seizoen 2019 was een groot avontuur met hoogte en
dieptepunten. De BeemsterValery is op. De schuren zijn leeg.En daar zijn we oprecht heel blij
om. Maar zodra we weer gaan oogsten zal iedereen weten dat de Beemstervalery weer op de
markt is!”
(FOTOREPORTAGE: WWW.BINNENDIJKS.NU)
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3Al 75 jaar funderingsspecialist
en verankerd in de Beemster
Gebr. van ’t Hek is al 75 jaar de funderingsspecialist
in het verzorgen van damwandconstructies
en biedt een totaalpakket aan
paal- en ankersystemen welke geheid,
geboord of getrild kunnen worden.
Gebr. van ’t Hek heeft zich met name sterk ontwikkeld
in trillingsvrije en geluidsarme technieken.
Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en
funderingen te ontwerpen en te realiseren.

vanthek.nl

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN
EN DAMWANDCONSTRUCTIES
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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.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst Locatie + Postcode
19 juni 2020
Rijperweg 73, 1462 MD

Project
Gebruik omzetten van
woonhuis naar kantoor.
19 juni 2020
Plan de Keyser fase 8
Oprichten van 58 woningen.
22 juni 2020
Middenweg 5, 1463 HA Splitsen en verbouwen van
een stolpboerderij.
22 juni 2020
Zuiderweg 22, 1461 GB Aanleggen van 2 dammen
t.b.v. het verbinden van 2
percelen.
23 juni 2020
Spierenburg 4, 1462 EG Vervangen van dakraam door
duosky dakraam.
23 juni 2020
Hendricus de Goedeweg 32, Realiseren uitbouw en plaat1462 MX
sen van een tweede berging.
24 juni 2020
Purmerenderweg 167,
Bouwwerk brandveilig
1461 DJ
gebruiken i.v.m. hotelfunctie.
26 juni 2020
Zuiderweg 146, 1461 GM Plaatsen aanbouw
achterzijde woning.
29 juni 2020
De Nieuwe Tuinderij Oost Realiseren van vier
toegangsbruggen.
29 juni 2020
Hendrick de Keyserweg 25, Plaatsen dakkapel voor1462 ML
dakvlak woning.
30 juni 2020
Noorddijk 9, 1463 PJ
Wijzigen voorgevel en isoleren
van gevel en dak.
2 juli 2020
Zuiderweg 104, 1461 GL Realiseren aanbouw aan
achterzijde van het pand
inclusief dakverlenging.
2 juli 2020
Zuiderweg 3, 1464 GA
Vanaf de fundering
herbouwen van een berging.
Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de
ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299)
452 452.

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.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum besluit
19 juni 2020

Locatie + Postcode
Jisperweg achter 18

26 juni 2020

Jisperweg 15, 1463ND

29 juni 2020

Tobias de Coeneplein 8,
1462KB
Vlinderslag 23, 1461HB

29 juni 2020

Project/activiteiten
Verplaatsen van dammen en
dempen en hergraven van
sloten i.v.m. verbetering
verkaveling en afwatering
Verbouwen woning
(verwijderen van 2
draagmuren en aanpassen
voorgevel)
Aanleggen van inrit

Plaatsen van 2 dakkapellen
op voordakvlak 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.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 19-06-2020 met besluitnummer
1520202 het volgende besloten:
Vaststellen:
Volgerweg 83b (standplaats Wet BAG)

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
verderop hoe u dat kunt doen.

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

OFFICIEEL

ALGEMEEN

KENNISGEVING VERLENING
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET
REALISEREN VAN EEN BEDRIJFSGEBOUW EN (VER)PLAATSEN VAN
DEPOTS AAN DE MIDDENWEG 192A
TE MIDDENBEEMSTER
(UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIPS OM MAKKELIJK AFVAL
TE SCHEIDEN

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij op 6 juli
2020 een omgevingsvergunning hebben verleend voor een bedrijfsgebouw en
het (ver)plaatsen van depots aan de Middenweg 192a te Middenbeemster. Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ is
de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3
Wabo). In de vergadering van 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster
ten behoeve van deze aanvraag een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Komende weken delen we tips om makkelijk afval te scheiden. Vandaag de
eerste tip.
✔ TIP # 1 Pakketje ontvangen? Maak de doos direct plat en bewaar deze bij
het oud papier. Gebruik bijvoorbeeld een grote doos voor je oude printjes, verpakkingen van karton en oude kranten/folders. Nat en vies papier mag bij het
restafval, dat kan namelijk niet gerecycled worden.

INZAGE

Deze vergunning is vanaf maandag 13 juli 2020 te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van de vergunning is
NL.IMRO.0370.2020OVMidden192a-va01. De verleende omgevingsvergunning
ligt met ingang van 13 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage.
In verband met de Corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en
het stadhuis van de gemeente Purmerend. De stukken kunnen op verzoek worden
toegezonden. Dat kan via de e-mail (vergunning@purmerend.nl o.v.v. bedrijfsgebouw Middenweg 192a, Middenbeemster) of via telefonisch contact met het
team Vergunningen, Beleid en Advies (tel. nr. 0299-452452).

RECHTSMIDDELEN

Gedurende de termijn van zes weken kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de 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.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot verlening van de verklaring van geen
bedenkingen kan niet apart beroep worden ingesteld. Dit besluit is deel geworden
van het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, alleen dit laatstgenoemde besluit staat open voor beroep.

WORD 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, raaden 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.

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN
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ALGEMEEN
EEN NIEUWE MIJLPAAL IN HET FUSIEPROCES BEEMSTER - PURMEREND
De nieuwe gemeente Purmerend die op 1 januari 2022 van start moet gaan is
weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
hebben op 30 juni 2020 de zienswijze op het herindelingsadvies vastgesteld.
Hier staat in dat de provincie de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend als positief beoordeelt. Volgens de provincie kan de nieuwe gemeente
Purmerend een essentiële bijdrage leveren aan het oppakken van regionale opgaven én voldoende rekening houden met de unieke kenmerken van zowel
Beemster als Purmerend met een dorpskern-, wijken buurtgerichte aanpak.

GOED EN TRANSPARANT PROCES

Bij de behandeling van de concept-zienswijze door de Statencommissie Economie,
Financiën en Bestuur (EFB) op 15 juni was de conclusie dat de beide gemeenten
een goed en transparant proces hebben gevolgd. Volgens gedeputeerde Ilse
Zaal is het logboek met activiteiten indrukwekkend. “Het laat zien hoeveel aandacht er is geweest voor participatie.” Zij spreekt ook haar waardering uit voor
Beemster. “Het is moedig van Beemster dat zij deze stap hebben durven zetten.”

Burgemeester Karen Heerschop: “Het is een compliment om van de gedeputeerde Zaal
te horen dat het een moedig besluit is van Beemster om deze stap te zetten. Deze klus
heeft mijn voorganger Joyce van Beek geklaard. Het is goed dat de provincie ervoor
heeft gekozen in deze fase nog een burgemeester aan te stellen. Ik zet mij graag in om
in nauwe samenwerking met Purmerend het laatste stuk van de fusie te begeleiden.”

HARMONISATIE

Burgemeester Don Bijl: “We richten ons nu op de nieuwe gemeente. We zijn begonnen met de harmonisatie om ervoor te zorgen dat alles op 1 januari 2022 goed
is geregeld voor onze inwoners en ondernemers. Zo hebben we alle regelingen uitgeplozen om te kijken waar de verschillen zitten en waar besluiten over genomen
moeten worden. Over een aantal zaken moeten we met elkaar in gesprek, zoals de

VITU KAPPERS

OZB, het parkeerbeleid en hondenbelasting. Over de meeste onderwerpen is geen
verschil van inzicht. Over het Waterlands Archief zullen we geen ruzie hebben.”

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET
HERINDELINGSADVIES

De provincie heeft de wenselijkheid van de herindeling beoordeeld aan de hand
van de volgende criteria:
Draagvlak
Bestuurskracht
Interne samenhang / nabijheid van bestuur
Regionale samenhang
De provincie geeft in de zienswijze aan dat aan deze criteria wordt voldaan. Beide raden hebben het maatschappelijk draagvlak actief onderzocht door middel
van het ophalen van waarden van zowel Beemster als Purmerend. Bovendien is
de start van het proces een initiatief van de gemeenten zelf. Dat heeft de voorkeur in het geval van herindeling. Lees voor meer informatie de zienswijze.

VAN WETSVOORSTEL NAAR WETSWIJZING

De provincie Noord-Holland stuurt het herindelingsadvies dat door de beide gemeenteraden op 27 februari 2020 is vastgesteld en de zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op basis hiervan besluit
de minister van BZK over het doen van een wetsvoorstel voor de herindeling. Na besluitvorming in de ministerraad brengt de Raad van State een advies uit. Daarna
wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na publicatie van de wet in het Staatsblad treedt de wet in werking.

MEER INFORMATIE

Kijk op de website www.toekomstigpurmerend.nl.

V.l.n.r. burgemeester Karen Heerschop, burgemeester Don Bijl en gedeputeerde Ilse Zaal.
BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 n POSTADRES: POSTBUS 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER n TELEFOON: (0299) 452 452 n GEMEENTE@BEEMSTER.NET n WWW.BEEMSTER.NET

Mijn naam is Lars Tuijp (1996). Ben op
mijn 15e begonnen in het kappers vak,
een vak wat bij mij met de paplepel is
ingegoten, mijn vader had een filialen
kappers bedrijf genaamd Vitu Kappers.
Ik ben bij hem begonnen in de salons om
te kijken of ik feeling voor het kappersvak had. Al snel vond ik het leuk om mijn
creativiteit in kwijt te kunnen in het haar,
onder de haren te zitten. Mensen blij te
maken en te entertainen! Samen werken
en wonen met je ouders als puber zijnde
ging niet altijd even goed. Daardoor ben ik
naar Amsterdam gegaan om de kneepjes
van het vak te leren bij Rob Peetoom in de
Jordaan. Een geweldig leerbedrijf die hun
eigen academie hebben met hun eigen visie van het knippen en kleuren van het
haar! Een hele goeie keuze als ik nu terug kijk naar die periode, om mezelf te ontwikkelen in het kappers vak en als persoon. Nu word het tijd voor de volgende stap
of misschien wel de volgende horde en dat is een eigen onderneming te starten.
Wel onder de naam Vitu Kappers alleen dan wel by Lars Tuijp in Middenbeemster.
Wij nemen bij Vitu Kappers ruim de tijd en luisteren aandachtig naar de wensen
van de klant om zo het mooiste uit jezelf te halen. Alles komt aan bod je gezichtsvorm, kleur, kledingstijl, de laatste trends van haar en mode en de verzorging van
het haar. Vitu Kapper by Lars Tuijp staat voor kwaliteit. Kwaliteit van het haar staat
altijd op nummer 1. Uiterlijk is voor veel mensen belangrijk, we denken na over de
plus punten en kijken niet naar wat lelijk is, je uitstraling zorgt ervoor dat je lekker
in je vel komt te zitten en dat is het aller belangrijkste voor ons bij Vitu Kappers.
Bent u benieuwd naar deze salonervaring?
De eerste 25 mensen die een afspraak maken met
vertoning van dit artikel krijgt 10,- korting.
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Voer & Ruitergoed
Voergoed fourage heeft nu ook een ruitersport winkel.
Na ruim 12 jaar onze focus te hebben gericht op dierenvoerders
en bodembedekkers hebben we nu een nieuwe stap gemaakt
met Ruitergoed.

Door de Corona hebben wij nog geen openingsfeest mogen
geven maar evengoed hebben we al vele paardenliefhebbers uit
de regio in onze Ruitergoed winkel mogen helpen. Voor hen die
iets verder weg wonen maar toch graag ons assortiment wil zien
en/of bestellen hebben we een prachtige webshop gebouwd,
www.ruitergoed.nl.
We hopen u te kunnen verwelkomen aan de Middenweg 78 in de
Middenbeemster. Het Voer en Ruitergoed team helpt u met alle
liefde verder. Tot snel!

Vast en zeker dat u Ruitergoed al eens vanaf de Middenweg in
het vizier heeft gekregen. Wat ooit in het verre verleden een
varkensstal was en later als paardenstal dienst gedaan heeft,
hebben wij verbouwd tot een heuse Ruitersportwinkel waar we
de allermooiste merken zoals Ps of Sweden , Equestrian Stock- Openingstijden Di. t/m Vr. 11.00 t/m 17.00 uur
holm, Le Mieux, Roeckle en Bucas verkopen.
Zaterdag 9.00 t/m 16.30 uur.

Nicolette & Peter
“Ik ben opgegroeid in een zeilbootfamilie. Heerlijk zomers buiten. De ruimte en rust. Leven in een compacte ruimte. Met niet
te veel luxe. Heb vroeger een tijdje in Amerika gewoond en daar
kampeerden we ook.

Voergoed Fourage | middenweg 78 | Middenbeemster
www.voergoed.nl

waren wij weer aan de beurt voor het verfraaien en optimaliseren van het interieur. We zitten nu in de afrondende fase. Een
heerlijke camper voor met zijn tweeën. Het eerste jaar zijn we
door Noorwegen getrokken. Het tweede jaar door Zweden. Nu
stond Schotland op de planning. Ideaal om vrij te kamperen. Dus
hebben we een zonnepaneel en ‘porty pottie’ (wc) aangeschaft.
Helaas gooide Corona roet in het eten. Maar geen nood. Nederland is een prima alternatief. We hebben een groene sticker en
kunnen dus ook overal in Duitsland terecht. Wie weet wat voor
pareltjes we nu weer ontdekken. Omdat we hem bij huis hebben
staan, gebruiken we hem vaker. Ook de kinderen. Er valt altijd
wel wat te vervoeren. Soms gewoon voor een gezellig middagje.
Als we met de honden naar de dierenarts moeten, nemen we een
picknickmand mee en maken er een uitje van. Of naar een stad.
Ergens parkeren en met de fiets verder. Binnenkort krijgt onze
aanwinst een naam. Een verwijzing naar zijn vroegere gebruik.
Bij een wijngroothandel. De naam houden we nog even geheim.
We genieten zowel van het afwerken en zoeken naar praktische
oplossingen als van het multifunctioneel gebruik. Het ultieme
vrijheidsgevoel. Nu dus met zijn tweeën. Of eigenlijk weer met
zijn vieren. Want de twee hondjes gaan altijd mee op reis”.

Peter heeft echt een kampeerachtergrond. Heeft samen met zijn
ouders nog deelgenomen aan een ANWB ‘kampeerweekcursus’.
Onze eerste vakantie samen was dus met een piepklein tentje op
de fiets door (noord) Nederland. Inclusief de ‘traditionele’ blaasontsteking. We houden van kamperen. Van jongs af aan gingen
de kinderen mee op pad. In 2015 zijn we met zijn vieren met een
camper door (West) Amerika getrokken. Daar is het camperzaadje geplant. Hetzelfde vrijheidsgevoel maar dan eenvoudiger.
Met een tent van plek naar plek is toch bewerkelijker. Om over de
fysieke ongemakken maar te zwijgen. Bij thuiskomst zijn we ons
langzaam aan gaan oriënteren op de camperwereld. Zo kwamen
we uit bij Piet in Limburg. Hij verbouwde als hobby busjes om tot
camper en had een beauty staan. Maar wel boven ons budget.
Na een paar dagen bedenktijd besloten we de gok toch te
wagen. Maar helaas. Piet kampte met zijn gezondheid en had
net besloten om de bus zelf te houden om er mee te reizen.
Gelukkig had hij nog wel een andere schoonheid staan: Een tien
jaar oude gestripte Renault Trafic. Thuis hebben we onze
GEERT
aanwinst zelf geïsoleerd en de vloer er in gelegd. Een gespecialiseerd bedrijfje in Friesland heeft het grove werk gedaan. Raam- Links de camperbus van Nicolette en Peter. Rechts (een deel van)
pjes, draaiende stoelen, elektra, keukentje, slaapbank. Daarna de camper van de familie Velzeboer (zie elders in dit blad).

BINNENDIJKS 27/28 | 9/10 JULI 2020

40

De Zomerschool vindt gedeeltelijk buiten plaats in tenten.
Die tenten staan buiten op een perceel dat onder de naam Beemster Bron in de toekomst mensen kansen wil bieden om zich ambachtelijk te ontwikkelen.
en aardappels oogsten. Op deze dagen
bieden wij ook de workshop veilig “fikkie
stoken” door onze vuurmakers aan.
Inschrijven kan door een mail te sturen
naar info@beemsterbron.nl.
Meer weten: www.beemsterbron.nl

Arthur teelt.
Sinds 1 april heeft Arthur Nooren van de
Beemster Bron 5000m2 grond gehuurd om
bijzondere groenten te telen. Zonder
machines, met een paar kippen om ongedierte op te eten en met landbouwplastic dat
uitgerold wordt om onkruid te voorkomen.
En met veel kennis over plantengroei.

41

Vakantie in je eigen polder:
Zomerschool Meubelmaken!

Beemster Bron
De Beemster Bron was voorheen een
biologische perenboomgaard. Sinds dit
voorjaar zijn er een groot aantal perenbomen gerooid om in de toekomst plaats
te maken voor andere ambachtelijke en
educatieve activiteiten. Er worden
plannen ontwikkeld om een educatief
centrum te worden over houtbouw en op
een groot deel van het perceel worden nu
bijzondere groenten geteeld.
Mensen die meer willen weten over de
BeemsterBron kunnen hun eigen zak
peren komen plukken en tegen een
aantrekkelijke prijs meenemen. Dat kan op
5+6, 12+13 en op 19+20 september.
Kinderen kunnen dan hun eigen worteltjes
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Inmiddels steken Vogelmuur, Mizuna,
Tuinmelde, Melganzevoet, Papegaaienkruid en andere groenten met bijzondere
namen hun bladeren boven de rijke
ongerepte grond uit en worden geplukt
ze om een ongekende, lekkere salade te
worden.
Arthur wil zijn kennis graag delen. Hij
begeleidt vrijwilligers die hem komen
helpen en hij staat ook open voor excursies voor amateurtuinders.
ARTHURNOOREN@GMAIL.COM

De leer- en
werkgemeenschap
van mensen die
ambachtelijk
bezig zijn.

Zoals ieder jaar organiseert de Beemster School voor Meubelmaken een Zomerschool. Dit jaar bieden wij de
kans om in een ruime periode, van 6 juli tot 28 augustus, bij te komen van de lock-down en even iets heel
anders te doen dan je gewend bent. Het is een mooie kans om in eigen land vakantie te vieren, even bij te
komen van je ervaringen met het Coronavirus en je eventueel te oriënteren op een andere richting in je
werk of studie.
De School biedt de volgende cursussen:
Ambachtelijk Meubelmaken, 5 dagen
Beeldhouwen in hout,
3 dagen
Je eigen werkbank maken,
3 dagen
Houtdraaien, 		
1 dag
Stofferen, 			
3 dagen
Bijenhotel maken,		
1 dag
Vouwkrukje maken,		
1 dag

een andere manier leren kennen. Na al die weken samen thuis,
een uitgelezen kans om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

Oriëntatie op ander werk.
De Zomerschool is niet alleen een goede bestemming voor vakantie in
eigen land. Het is ook een mogelijkheid om te ontdekken of het een
ambacht is dat kansen biedt voor een nieuwe toekomst, daar waar op
dit moment de werkgelegenheid voor niet iedereen zeker is. Misschien
biedt het een kans om te ontdekken wat je nog meer kan, wat er nog
Speciaal voor ouders en kinderen die de afgelopen periode veel meer mogelijk is, niet alleen met meubels, maar ook in ander ambachtelijk werk waarbij “denken met je handen” belangrijk is.
samen thuis waren, heeft de School de 5-daagse cursus:
Moeder en zoon, Vader en dochter.
Tijdens deze cursus kunnen ouders en hun (bijna) pubers samen- Op www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl is meer
werken aan een gemeenschappelijk werkstuk en elkaar zo op informatie te vinden over de cursussen, prijzen en data.

“Geef je hoofd vakantie
en leer je handen denken”
www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl

Zomerschool meubelmaken
Twee maanden! Van 6 juli tot en met
28 augustus bieden wij allerlei workshops
o.a. Ambachtelijk Meubelmaken, Stofferen,
Houtdraaien en Beeldhouwen in hout.
Je kunt je tentje in de boomgaard
neerzetten, als je wilt overnachten.

Opleidingen en cursussen meubelmaken

www.beemsterbron.nl, Zuiderweg 52B Zuidoostbeemster, 0299 603092, info@beemsterbron.nl

Zuiderweg 52B, 1461 GD Zuidoostbeemster
0299 603092, info@konijnmeubelmakers.nl
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De lekkerste
en eerlijkste kaas
maken we samen

Hoi lezer, dit stuk zou bedoelt moeten zijn om ons familiebedrijf te profileren, maar wij zitten al ruim veertig
jaar in het hart van Middenbeemster, dus dan val je al snel in herhaling en daar houd ik niet zo van.
Mijn naam is Maarten de droomhuismakelaar Tromp (niet mijn echte doopnaam), maar mijn carrière in onroerend
goed maakt mij in mijn vrije tijd “Maarten de vraagpaal”. In de supermarkt, op verjaardagen, tijdens een gezellig
babbeltje in het dorp, komt de huizenmarkt als gespreksonderwerp boven borrelen. Iedereen heeft er wat over te
zeggen, iedereen vindt er wat van en iedereen denkt er veel over te kunnen vertellen. Hoe je het wendt of keert, we
hebben allemaal een dak boven ons hoofd nodig en dat dak is nu eenmaal ontzettend interessant. Altijd op zoek
naar de gouden tip, de glazen bol, de beste investering of de slimste verbouwing.
Ik denk dat het maar eens tijd wordt dat ik een F.A.Q. (frequently asked questions) column op mijn website ga
plaatsen. Dat lijkt mij namelijk een goed medium om vragen zoals “Wat voor keuken levert de meeste overwaarde op?” en “Wanneer stort de markt in?” te beantwoorden.

“Omdat het de mensen
zijn die het doen”

Misschien ligt dat gevraag ook wel aan mij, want ik hoef mijn sokkenla niet open te trekken om een
kletskous eerste klas aan te treffen. Zelfs toen ik nog relatief weinig van onroerend goed wist, stond mijn
mond bijna nooit stil. Behalve tijdens het eten, want van kletsen krijg je honger.
Het kan zijn dat mijn liefde voor koken daar vandaan is gekomen, voornamelijk Italiaans, maar dat komt
ook omdat mijn wederhelft dat zo lekker vindt. Ik houd van ondernemen, niet alleen zaken doen, maar
ook gewoon dingen doen. In alle jaren dat ik in Middenbeemster woon, heb ik nog geen seconde stilgezeten. “Dit kan anders, dit kan beter, dit kan leuker” speelt altijd in mijn hoofd. De één noemt het een
stoornis, de ander noemt het ijverig.

Wil jij ook bouwen
bij KBK bouwgroep?
Bekijk onze vacatures op
kbkbouwgroep.nl/vacatures en solliciteer!

Ons huis, is ook echt ons huis. Dat is advies wat ik iedereen wil geven, maak het jouw huis! Waarde willen
toevoegen aan de eigen woning is natuurlijk altijd goed, maar je moet nooit je woning inrichten voor een
ander. Helemaal in een tijd waarin thuis werken meer regel dan uitzondering is geworden, is het heel
belangrijk dat je optimaal van het nestje kan genieten.
Op persoonlijk vlak is de makelaardij en ons aanbod één grote bron van inspiratie, een soort Pinterest XL
zegmaar. Ik kan genieten van woningen waar een hoop tijd en liefde in heeft gezeten, of juist van die onmogelijke opknappers die je écht van jou kan maken. Misschien is het juist die waardering voor ambacht
en potentie die ervoor zorgt dat ik woningen (met een gezonde dosis overtuigingskracht) aan de man kan
brengen. Daarom wilde ik dit stuk ook persoonlijk maken.

www.cono.nl

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945

Aannemersbedrijf - Middenbeemster

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

Koos,Monique
en medewerkers wensen
u een mooie zomer

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster

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

Over laatste wensen spreken;
het is lastig, maar wanneer u
het gesprek toch aangaat,
blijven uw nabestaanden met
minder vragen achter in een
tijd waarin zij waarschijnlijk
toch al genoeg aan hun hoofd
hebben.
Kunnen wij u helpen bij het
verzorgen van een uitvaart
of wilt u de mogelijkheden
eens bespreken tijdens een
kosteloze voorbespreking?

Neem dan gerust
contact met ons op.

www.uitvaartpurmerend.nl

Wanneer je op zoek bent naar een goede makelaar, moet je goed naar de persoon kijken. Die gaat je
namelijk vertegenwoordigen. We halen alles uit de kast om vastgoed te presenteren, dronebeelden, een
gepresenteerde video, 360 graden foto’s (zelfs vanuit de lucht!), slimme social media campagnes met
meetpixels and whatnot en natuurlijk een uitgebreide fotoreeks, maar aan het einde van de dag is het
toch de persoon die het verkoopt!

PAKKET BUDGET
CREMATIE DEKKER

€ 1945,PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

€ 3445,PAKKET CREMATORIUM
PURMEREND

€ 4975,-

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

Makelen blijft people-business, ik doe het inmiddels
vijf jaar met veel plezier, maar heel stiekem loop ik al
langer mee dan menig makelaar van tien jaar ouder.
Verhuisplannen of ander advies nodig?
Laten we dan eens sparren, of spreek mij gerust eens
aan… je mag mij alles vragen.

7
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Kijkje in de tuin van...
Omdat de Jaarlijkse Open Tuinendag dit jaar niet doorging, hebben we de deelnemers
gevraagd om toch een foto op te sturen. Als pleister op de wonde.

KENNISMAKING CORONA SPECIAL!

Fam. Pilgers/Sap

Paul Stolp (tuin Betje Wolff Museum)
Fam. Stolp

Fam. Schoones/Nijland

Pieter van der Klooster
(tuin Betje Wollf Museum)

jk

Middenbeemster en omgeving opgelet!

FITNESS-DEKLOEK.NL

Het is tijd om de thuisblijf kilo’s er weer af te trainen. Nog geen lid? Met deze kennismakingsactie kun je geheel vrijblijvend
twee keer komen sporten. Bij ons kun je nu starten met Outdoor fitness & groepslessen.

Fam. van Kleij

Wij trainen in een grote luxe open tent onder deskundige begeleiding.
Hebben wij je enthousiast gemaakt en wil je na deze twee proeftrainingen lid worden, dan betaal je geen inschrijfgeld.
Wij hopen jullie snel te zien bij Fitness de Kloek Open Air!

KENNISMAKING 1

Fam. Demoed
Antoon Moorman

KENNISMAKING 2

Neem deze voucher mee naar je kennismakingstraining bij Fitness de Kloek

Fitness de Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ te Middenbeemster
Contact: 06-82507075 / Mail: dekloek@quicknet.nl
Fam. Cor Roet

Fam. B. Vlaar

Fam. van den Berg/Hellingman
(toch nog bezoek)
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thuis is...
een wijntje tijdens
een goed gesprek
Hier een aantal deelnemers van het
tuinenweekend, bij elkaar op bezoek.
Was eindelijk eens tijd voor. Heel
gezellig in een sfeervolle omgeving.

De Beemster Compagnie
wenst u een
mooie zomer!

THUIS IN DE BEEMSTER

PIETER VAN DER KLOOSTER/
MIDDENBEEMSTER

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL

8
uitvaarten

DE KEYSER

Vrijheid in afscheid
Carla Bleesing Noordbeemster
& Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar
06 37 39 36 82

Proeven van…
Stoer in de Beemster, Tortilla salade
Een heerlijke zomerse salade bomvol smaak en kleur.
Ingrediënten:
1 Bietentortilla (kan ook met gewone tortillavellen maar bietenwraps zijn lekkerder); Gemengde salade; Groene dressing; Fetablokjes in olie; Geroosterde paprika in pot; Komkommer; Tomaat;
Rode uienringen; Olijven (gemarineerde)

- logo optie 1, imagobord

Tzatziki:
Huisgemaakt met yoghurt(uitlaten lekken in een doek en 1 nacht
laten staan); knoflookpulp; komkommer fijn geraspt en zonder zaadlijsten; zout en peper naar smaak toevoegen. Dit meng je met elkaar.
Werkwijze:
Neem 2 diepe borden en smeer van het ene bord de binnenkant
in met zonnebloemolie. Doe hierin de tortilla (snijd deze op maat
van het bord de buitenste rand). Smeer van het andere bord de
onderkant in met zonnebloemolie en doe vervolgens het bord
erbovenop. Doe ze vervolgens in een warme oven op 175-180
graden en bak ze krokant in ongeveer 10 minuten. Voorzichtig de
borden verwijderen als ze nog warm zijn (dit gaat het makkelijkst) en af laten koelen. Als het afgekoeld is doe je de tortilla in
een schoon diep bord. Snij de tomaat in reepjes (zonder zaadlijsten). Snij de komkommer in blokjes (zonder zaadlijsten). Snij

de geroosterde paprika in reepjes. Meng de salade met de dressing-tomaat en komkommer. Vul deze in de tortilla met de salade.
Doe hierboven vervolgens de geroosterde paprika-feta en olijven
erbovenop. Dan de rode uienringen. Als laatste de tzatziki (kan
ook apart geserveerd worden).

VOOR RECENT NIEUWS WWW.BINNENDIJKS.NU
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In gesprek met…

Astrid Francis

Een fijne zomer!

Als nieuwe burgemeester starten in een gemeente is altijd
een spannend moment. Hoe leer je de inwoners kennen, welke
zaken zijn het belangrijkste en waar klop je aan voor welke
informatie? De essentiële coronamaatregelen, waardoor we
waakzaam zijn en minder contact leggen, maken dit een grote
uitdaging. Mede daarom zet ik deze column graag voort. Maar
dan wel het liefste op locatie!
Dit keer brengt deze column mij in de weidse velden van Noordbeemster, omgeven door suikerbieten die licht de kop opsteken.
Tegenover mij in dit perceel suikerbieten zit boerin Astrid Francis,
die bij de meesten inmiddels bekend is door haar ludieke, maar
broodnodige, actie waarbij ze 6000 kilo aardappelen bij het
hoofdkantoor van DEEN dumpte. “Ik hoop vooral dat men zich
realiseert dat er zóveel lekkers uit de regio komt. De lokale boer
kan elke steun goed gebruiken.”

Espé Motorenrevisie en Dieselservice
Is hét adres voor complete of deelrevisie van alle
merken verbrandingsmotoren.
Voor brandstofproblemen, verstuivers en
brandstofpompen hebben wij een aparte afdeling
met moderne testapparatuur.

Vakmanschap, Kwaliteit en Service
Al 20 jaar uw specialist

Signaal 19, 1446 WT Purmerend
Tel: (0299) 666 800
www.espemotorenrevisie.nl

9

Monica wenst iedereen
een mooie, zonnige zomer!

Opgegroeid op de boerderij
Het Beemsterse boerenleven bevalt Astrid goed, misschien omdat
ze zelf ook op een boerderij opgroeide. Astrid vertelt: “Ik kom oorspronkelijk uit Landsmeer. Mijn vader was veeboer, dus ik stond
vanaf jongs af aan al in de kaplaarzen.” Toch was boerin worden
in eerste instantie niet haar doel. Astrid: “Ik heb een grafische
opleiding gevolgd en drie jaar bij G-Star (jeansmerk) in Amsterdam
gewerkt op het hoofdkantoor. Daarnaast startte ik mijn eigen
bedrijfje als fotografe en grafisch vormgeefster. Echt een heel
ander leven. Tja, en toen leerde ik Bram kennen, een leuke man uit
de Beemsterpolder die samen met zijn broer en vader een eigen
akkerbouwbedrijf had. Ongeveer veertien jaar geleden gingen we
samenwonen in de woning naast het bedrijf. Oud en vervallen, met
een boomgaardje erachter. We zijn getrouwd, hebben er 3 van
onze vier kinderen gekregen en jarenlang met veel plezier
gewoond. Drie jaar geleden hebben we geruild met mijn schoonvader – hij woont nu in ons oude huis (dat we daarna deels hebben
opgeknapt) en wij wonen in de woning op het grote boerenerf.
Maar ‘opa’ (inmiddels 80) is nooit ver weg hoor. Je vindt hem altijd
op het erf of in zijn keuken. We hebben zijn oude keuken aan de
noordkant intact gelaten. Hier komen we dagelijks bij elkaar en zet
hij de lekkerste koffie voor iedereen. Voor de kleinkinderen heeft
hij appelsap van eigen boomgaard en een dikke plak ontbijtkoek.
Iedereen in de buurt weet dat het stipt half 10 koffietijd is en waar
je zijn moet voor een lekker bakkie van opa.”
Van kantoor naar kaplaarzen
Zo belandde Astrid via een omweg álsnog in het boerenleven.
Maar heeft ze direct alles omgegooid en haar carrière stilgezet
om mee te gaan werken op het erf? Astrid vertelt: “Ik heb naast

mijn eigen onderneming nog een tijd parttime nog als grafisch
vormgeefster gewerkt. Ik merkte na een tijd dat ik het niet leuk
vond om thuis te komen en geen idee te hebben over wat er die
dag op de boerderij gebeurd was. Ik wilde er ook onderdeel van
zijn. Nu ben ik dus fulltime boerin! De BeemsterValery aardappel
is maar een klein deel van wat we verbouwen, maar het is echt
mijn project. De smaak van een aardappel wordt voor een groot
deel bepaald door de grondsoort en regio waar zij geteeld wordt.
De BeemsterValery is een stevige aardappel en heeft verrassend
veel smaak door de oude zware Beemsterklei.”
Koop lokaal
Het is die aardappel die opeens in de schijnwerpers stond na
haar bezoek aan het hoofdkantoor van DEEN. Ze vertelt: “Ik had
een schuur vol aardappels, klaar om afgenomen te worden, maar
ik hoorde steeds via klanten van DEEN dat ze de BeemsterValery’s niet zagen liggen in de supermarkt. ‘Niet op voorraad’ of
‘niet leverbaar’ was dan het antwoord. In plaats daarvan lagen
er aardappels uit Israël. Dus ik wilde duidelijk maken dat ik wel
degelijk voorraad had. Met de tekst op mijn kipper: ‘niet leverbaar? Hier heb je ze!’. Uiteindelijk hebben we een goed gesprek
gehad met de directie van DEEN en zijn de aardappels in enorme
hoeveelheden verkocht door alle positieve publiciteit. Een prima
oplossing voor nu, maar het probleem is natuurlijk groter dan dit.
Het gaat niet om DEEN, of om mijn aardappels, maar de noodkreet van de lokale telers. Waarom worden er massaal levensmiddelen uit het buitenland geïmporteerd en worden handelsafspraken met het buitenland wel nageleefd, terwijl de Nederlandse
aardappels nog in de schuren liggen en overbodig lijken te zijn?
Terwijl wij, en met ons vele collega-boeren, ons elke dag weer
inzetten om gezonde, duurzame producten te telen en deze op
tafel bij de consument te krijgen? Ik zou dan ook graag willen
eindigen met een oproepje. Rijd of fiets eens langs de boerderijen en de vele stalletjes langs de weg. We hebben in de Beemster zoveel te bieden.”
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP
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Gouden huwelijk
Marian & Henk
van der Lee-de Boer

WEGENS VAKANTIE:
GEOPEND 20 juli t/m 8 augustus
van 10.00 uur tot 12.00 uur
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Passend Onderwijs
Pluim voor
Agrarische
kinderopvang
‘De Loeiende Koe’

Fa. VAN ETTEN
Wenst iedereen
een fijne zomer!

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster
Telefoon (0299) 68 13 82

10
ZOMERSTOP
27 JULI T/M 17 AUG.
BLOEMEN

anders

zichtbaar
PLANTEN

DAARNA ZIEN WIJ
U GRAAG TERUG IN
GOEDE GEZONDHEID!

MIDDENW EG 171 1462 HJ MIDDENBEEMSTER
T 0299 - 684004 E INFO@RANONKEL.COM
WWW.RANONKEL.COM
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Donderdag 23 juli is het exact vijftig jaar geleden dat Ilpendammer Henk van der Lee in het huwelijksbootje stapte met zijn
Obdamse Marian de Boer. Hij boer van de Jaagweg en zij afkomstig uit een winkel aan huis met behang en verf. Een mooie
combinatie.
Gelijk na hun trouwen zijn ze in de Zuidoostbeemster gaan
wonen. Nu aan de Burgemeester Koopmansingel. De bruidegom
was werkzaam bij slijterij Haars en later bij Zadeits Glas- en
Zonwering in Purmerend. Het werken op de boerderij heeft hij
echter nooit verleerd want als het even kan rijdt hij nog mee op
de tractor bij zijn schoonzoon Brantjes. De bruid heeft jaren
gewerkt bij Fiat garage in Purmerend.
Beiden hebben een actief vrijwilligersleven. Zo was Henk actief
bij het Buurthuis (administratie) en Bevok (penningmeester en
scheidsrechterregelaar). Marian bij de Creatieve Vrouwenclub
(bar- en schoonmaak). Samen waren ze ook actief in de organisatie van het Bevok stratenvolleybaltoernooi.
Al jaren gaan zij met een groep uit de Beemster met de bus naar
de Weissensee om te schaatsen. Als medeorganisatoren en deelnemers. Ze zijn nog steeds actief bij VVO (Vereniging voor
Ouderen). Sport is hun passie. Henk volleybal, schaatsen, skiën,
fietsen en wandelen. Marianne voorheen turnen en nu volleybal,
schaatsen en skiën. De (klein)kinderen vinden het een feest om
met opa en oma op ski vakantie te gaan.
(TEKST EN FOTO AANGELEVERD)

Vrijdagmiddag 26 juni heeft het team van de Agrarische Kinderopvang De Loeiende Koe in Westbeemster uit handen van
Suzan en Jeroen van der Pal een POP (Passend Onderwijs
Pluim) ontvangen.
Als blijk van grote waardering voor de wijze waarop het team
het mogelijk heeft gemaakt dat hun jongste zoon Cas met
downsyndroom een plekje kon krijgen op de peuterspeelzaal.
“Hij heeft hier enorm veel geleerd”, aldus zijn moeder,
“maar hij wordt vier en mag daardoor naar de basisschool”.
Het is nog wel de bedoeling dat Cas op woensdag de Loeiende Koe blijft bezoeken. Ook voor Femke Akkerman was het
een uitdaging om Cas in een passende omgeving een goede
plek te gunnen. Met de andere aanwezigen hoopte ze dat de
vervolgstap voor Cas net zo succesvol mag zijn.
De oorkonde ging gepaard met een trekker met oplegger
voor de kids en taart voort het hele team.
GEERT

ADVERTEREN?

WWW.BINNENDIJKS.NU
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Displaying your success
Al 8 jaar lang maken wij leuke, mooie en functionele mailingen en Point-Of-Sale
materialen. Met inmiddels al 35 jaar ervaring in de grafische- en displaywereld,
hebben wij al vele klanten voorzien van mooie promotionele acties.
Van merken als Gardena, Ubbink, Bose, Mypup, Gemeente Amsterdam tot kleine
lokale ondernemers. Allemaal willen ze graag een eigen uiting om een product of
dienst onder de aandacht te brengen. Dat is nu net waarmee wij u kunnen helpen.
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De rode loper uit
voor de zorg
Voor alle harde werkers in het
Dijklanderziekenhuis, de verpleeghuizen, Odeon,
Kadijkerkoog, Breidablick, thuiszorg ea
organiseren wij in Purmerend:

Adviseren, meedenken, ontwerpen, produceren tot zorgen dat het op de juiste
plek terecht komt, zijn de sterke punten van Progressi.
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Verpakkingen, Displays, Mailings,
D i sSigning,
p l a y i n gPOS-materiaal
your success

‘De Zorgers Verzorgd Dagen’

16, 17 en 21 juli
We ontvangen je op een mooie,
rustgevende locatie in de buurt.

Verpakkingen,
Verpakkingen,
Displays,
Displays,
Mailings,
Mailings,
Signing,
Signing,
POS-materiaal
POS-materiaal
Verpakkingen,
Displays,
Mailings,
Verpakkingen,
Displays,
Mailings,
Heeft u promotiematerialen/drukwerk/mailing nodig, kleine en/of grote oplages?
Signing,
POS-materiaal
Signing,
POS-materiaal
Bel 06-39878652 of
mail
naar info@progressi.nl
voor een passende offerte.

Verpakkingen, Displays, Mailings,
Signing, POS-materiaal
www.progressi.nl

Een warm welkom met koffie/thee en taartjes.
We verzorgen diverse leuke workshops,
zoals kleuradvies door een kledingstyliste,
handverzorging, stressreleasetips.
Er is live-muziek en je ontvangt een goodiebag met kortingsvouchers
voor wellness, horeca, theater, yoga balance, en zo meer.
Omdat we als geen ander weten dat het ook belangrijk is om aandacht voor jezelf te hebben.
Zeker in deze tijd waarin er veel van je wordt gevraagd. We hebben ruime ervaring in het werken met groepen.

Hanneke Otte & Stephanie Roovers
Opgave en verdere informatie:
ottehanneke35@gmail.com
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Aan de inwoners van Beemster
“Alles is anders” Al decennialang konden we alle Beemsterlingen vanaf
deze plek een mooie zomer en een fantastische Beemster Feestweek
toewensen. Voor alle doelgroepen van jong tot oud krijgt deze zomer
een “andere” invulling. Toch vindt ieder zijn weg en vermaak en door
de beperkingen in ieders belang lijkt het ook anders te kunnen. Nieuwe kansen om jongeren te laten ontdekken
en een beetje meer aandacht voor ouderen om de eenzaamheid te beperken.
Ook een mooie gelegenheid om de bestuurlijke activiteiten voor het voetlicht te brengen. In de onvermijdelijke
route op weg naar de fusie met de stad ligt er een enorme uitdaging om de voorwaarden waaronder het
platteland en de stad worden verbonden. Vanaf het moment dat definitief is besloten en er geen weg terug meer
is heeft de Beemster Polder Partij (BPP) de blik op de stad gericht. Er zijn vele contacten met collega partijen in
Purmerend en op de recent gehouden ledenvergadering BPP zijn de wensen uitgesproken.
Dan de agenda voor de periode tot de fusiedatum op 1 januari 2022. Om te komen tot goed geborgde afspraken
zullen we nog veel onderwerpen moeten bespreken en besluiten nemen. Voor de gerezen problemen in het
buitengebied rond de vergunningverlening in de agrarische sector is het van groot belang dat er vaart gemaakt
wordt met het actualiseren van Bestemmingsplan Buitengebied 2012. Daarnaast is de Dorpontwikkelingsvisie
Zuidoostbeemster vastgesteld en kunnen de eerste uitwerkingen binnenkort aanvangen. De bouw van een
nieuwe basisschool is daar speerpunt en het college heeft de opdracht van de raad gekregen dit in het 3e kwartaal
2020 adequaat op te pakken. De dorpsvisie Middenbeemster staat in de steigers en ook daar is verplaatsing van
de Blauwe Morgenster naar de Keyser een 1e prioriteit geworden. Met als goede 2e huisvesting voor jongeren en
ouderen met de mogelijkheid tot een Knarrenhof.
In het verschiet en nog dit jaar op de agenda zijn de dorpsvisies voor de kleine kernen West en Noordbeemster dit
zijn de volgende uitdagingen, zo streven wij ernaar om voor Noordbeemster een eigen bestemmingsplan te
realiseren en dus los te weken van het buitengebied. Dit biedt op termijn ook meer kansen om de leefbaarheid
een impuls te geven. In de West is de ontwikkeling rond het kerkgebouw een zorg en mogelijkheden tot wonen in
dit monumentale gebouw zouden een geweldige impuls voor de leefbaarheid betekenen. Behoud van de
voetbalvereniging en een goede toekomst voor de Kerckhaen als gemeenschapscentrum zijn onderwerp van
gesprek. De Lourdesschool heeft bestaansrecht verworven en zal zich goed kunnen handhaven in deze kleine kern.
De harmonisatie van belastingen en vaststellen van verordeningen zijn een continu proces en bepalen een groot
deel van de agenda tot de fusiedatum. U ziet er is nog genoeg te doen en zowel bestuur als fractie van de BPP
zullen alles in het werk stellen de overgang naar de stad tot een succes te maken en in welke rol uw belangenpartij
terecht komt, wij laten het u zo spoedig mogelijk weten.
Een mooie zomer voor u allen.
Beemster Polder Partij www.beemsterpolderpartij.net
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Bewoners openen zomerterras
Janus Korczakhuis
Bewoners van het Janus Korczakhuis aan de Rijperweg in Middenbeemster (Breidablick) hebben van de nood een deugd
gemaakt. Na de gedwongen sluiting van de Kosterij zijn ze niet
bij de pakken neer gaan zitten.
Ze hebben hun eigen omgeving grondig aangepakt. De schuur
achter de boerderij is in korte tijd omgetoverd tot een heuse
werkplaats waar ze met allerlei activiteiten aan de slag
kunnen. Verder hebben ze het erf grondig opgeknapt. Maaien,
snoeien, wieden. Allerlei tuinwerkzaamheden. Om ook van hun
eigen werk te kunnen genieten, hebben ze tegen de nieuwe
werkplaats aan een heerlijk zomers terras gemaakt. Met tafels
en stoelen, versiering in de bomen, geschilderde bloempotten.
Slingers alom. Helaas was het tijdens de opening op dinsdag- middels het doorknippen van het kleurrijke lint, tenslotte is
middag 30 juni iets te windering om er gelijk plezier van te “kleurrijk” het actuele thema van Breidablick, was er binnen
hebben. Maar ze mogen trots zijn op hun werk. Na de opening een alternatief programma.
GEERT

Koffie-uurtje RWSP op terras
Speeltuin De Vreugdegaard
Op 27 februari organiseerde Monique Spliet, consulente bij
RWSP (Regionale Stichting Wonen Plus) voor de tweede keer met
succes een lunch voor ouderen in het BeeJeegebouw, waar 24
personen kwamen aanschuiven.
Haar gasten genoten van een paar ongedwongen uurtjes met
elkaar smikkelen en keuvelen of een spelletje doen. Dat kon toen
nog net, want een maand later speelde het Coronavirus parten en
daarom kon in april de tafel helaas niet worden gedekt. Monique
zon op een alternatief en toen de maatregelen wat soepeler
werden, organiseerde ze op 25 juni 10.00-12.30 uur een
koffieuurtje. Door contacten die ze regelmatig met ouderen onderhield, wist ze dat deze zich heel erg eenzaam voelden en er naar
snakten om er weer eventjes uit te kunnen en op een veilige plek
elkaar ontmoeten. Het weer werkte op deze dag helemaal mee,
want de koffie kon op deze dag, in plaats van in de beslotenheid
van het BeeJeegebouw, heerlijk op het terras van speeltuin De
Vreugdegaard worden geschonken. Monique had haar gasten
weer persoonlijk uitgenodigd en in groepjes van drie tot vier
personen kwamen ze binnen vallen. Heerlijk in de schaduw
genoten ze van het elkaar weer te zien en nieuwtjes uit te wisselen.
Hun verhalen gingen natuurlijk over de dagen van eenzame opsluiting, zonder een wandelingetje te kunnen maken of bezoekers te
ontvangen. Ja, dit gezellige kopje koffie, gul geschonken door
Monique werd zeer zeker heel erg gewaardeerd.
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Physicall weer volledig open!
Natuurlijk kan je alleen een afspraak maken
als je niet verkouden of grieperig bent.
Ook kunnen we weer gebruik maken van
de oefenruimte, op afspraak, er kunnen nl
max 2 patiënten tegelijk met hun behandelaar in de ruimte zijn. Oefentherapie binnen
in de zaal dus weer opgestart, maar kan
ook ‘buiten’ in of naast de tent, zoals hier
op de foto, naar wens van de cliënt!
We handhaven vanzelfsprekend
de protocollen;
Handen was beleid, extra reinigingen,
eigen handdoek mee, respecteren we zo
veel mogelijk de 1,5 m en gebruiken
beschermingsmiddelen waar nodig. Videoconsults blijven een optie!

WIJ WENSEN U
EEN HELE FIJNE ZOMER TOE

12

BOUW

en

INTERIEUR

Een hele
fijne zomer!

T 0299-684151
F 0848-325106
www.RONALDVANDERPLOEG.NL
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Loon & verhuurbedrijf
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WIJ ZOEKEN
VOOR HET STICHTINGSBESTUUR:
SECRETARIS M/V
en

ALGEMEEN BESTUURSLID

met aandachtsgebied vrijwilligersbeleid

Westbeemster

06-30049091

Wij kunnen voor u verzorgen:
Gras en maïsoogst
Bemesting
Slootonderhoud
Kraanwerk
Cultuurtechnische werkzaamheden

DE SECRETARIS maakt deel uit van het Dagelijks bestuur en is o.a. belast met het organiseren van en deelnemen aan de plenaire bestuursvergadering (ong. 6x per jaar), de verslaglegging hiervan en het voeren
van de externe communicatie vanuit het bestuur.
HET ALGEMEEN BESTUURSLID neemt deel aan de plenaire bestuursvergaderingen (ong. 6 x per jaar). Het bestuurslid vrijwilligersbeleid is in
samenspraak met de coördinator belast met het vormgeven en bewaken van het vrijwilligersbeleid in het Hospice.

Een combinatie van beide functies behoort tot de mogelijkheden.
Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Informatie over beide functies is te verkrijgen bij de voorzitter:
Dhr. Kees Sietsema, e-mail: keessietsema@cs.com, mobiel: 06 10287202
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER in Middenbeemster biedt terminaal

zieke mensen een zo aangenaam mogelijk laatste levensperiode aan.
Ons werk wordt gedragen door vrijwilligers met ondersteuning van
een beroepskracht. De verpleegkundige zorg ligt bij Evean.

Prins Mauritsstraat 4
1462 JJ Middenbeemster
WWW.HOSPICELEEGHWATER.NL

De Korenmolen
gaat weer open
Korenmolen de Nachtegaal is sedert 4 juli (beperkt) open. U heeft weer de mogelijkheid uw zelfgebakken Beemsterbrood op tafel te krijgen.
Vooralsnog is de molen uitsluitend op zaterdag (10.00 – 16.00 uur) toegankelijk
voor publiek. Met extra hygiënische maatregelen. Woensdag of een andere
middag in de week (als de juiste wind waait) zijn de molenaars actief. Dit wordt
een maaldag. info veiligheidsmaatregelen: www.nachtegaalbeemster.nl
Vragen/bestellingen: info@nachtegaalbeemster.nl.
BRON: NIEUWSBRIEF 2/JUNI 2020

WWW.BINNENDIJKS.NU

Proeven van…
Brasserie
Alles met Liefde
Salade met Beemster kersen en
verse geitenkaas
Ingrediënten:
1 half bakje ontpitte kersen van Eerlijk en
Heerlijk 1 bol verse geitenkaas van kaasboerderij Rust in stukjes gesneden 1 zakje
pittige slamelange van 150 gram 50 gram
gemengde pitten 100 gram uitgebakken
ontbijtspek of bacon van het Beemsterlant’s varken Wat sinaasappelrasp van een
schoongeboende sinaasappel Fijngeknipte
kruiden zoals bieslook en peterselie.
Voor de dressing meng de volgende
ingrediënten:
2 eetlepels frambozenazijn
6 eetlepels goede olijfolie
1 theelepel mosterd
1 grote lepel honing van imker
Marianne Eekhof
Zout en peper naar smaak
1 fijngesnipperd sjalotje.
Meng het slamengsel met de helft van de
dressing en leg op een mooi bord. Verdeel
daar de geiten kaas, kersen, pitten en
spek overheen en werk af met wat sinaasappelrasp en de fijngeknipte kruiden.
Sprenkel de rest van de dressing hier nog
overheen. Lekker met een mooi brood van
de bakkers van Breidablick, ook te koop
bij boerderijwinkel Rust.
Tip: Plan een leuke fietstocht door de
Beemster en fiets zo deze heerlijk salade
bij elkaar, en maak een koffie of theestop
met een lekker taartje op het terras van
Alles met Liefde. Google de namen voor
de adressen en openingstijden, en bepaal
zo zelf je route.
Veel plezier en natuurlijk een
heel smakelijk eten.
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KLUITJES
DE FIETSENMAKER DIE NAAR U
TOE KOMT WAAR EN WANNEER
U WILT. AFSPRAAK MAKEN?
06 513 206 49

Huub Keizer

www.fietsned.nl | ma. t/m vr. | 08.00 -18.00 uur

	Draken, spinnen en andere monsters. 3 juli t/m 18 oktober.
Purmerends Museum. Voor jong&oud. Vanaf 8 juli voorlezen
aan kinderen van 4 t/m 6 jaar. Iedere woensdagmiddag (14.00
tot 14.30 uur). Van 14.30 tot 15.00 uur aan kinderen van 6 t/m 8
jaar. Tijdens de Kinderboekenweek (7-17 oktober) gaan we dat
bijna iedere dag doen. Aanmelden: info@purmerendsmuseum.
nl. (maximaal 1 begeleider per kind of groep). Gratis speurtocht voor kinderen. www.purmerendsmuseum.nl.
	In verband met ruimtegebrek en groot aantal ingezonden
lezersfoto’s, zijn deze te zien op: www.binnendijks.nu.

Gemak, Veiligheid en Energiebesparing
Engberts Elektrotechniek
Einsteinstraat 68
1446 VG PURMEREND
I : w w w. e n g b e r t s . n u
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Trudy & Gerard
“We zijn begonnen met de (bungalow)tent. Daarna hebben we
zo’n twintig jaar een forse caravan gehad. Met een vaste voorseizoensplek in Petten. Maar we willen toch wat vaker kort op
vakantie in eigen land met enige luxe en dan is een camper een
goed alternatief. Je bent letterlijk en figuurlijk mobieler.
De liefde is eigenlijk begonnen toen mijn zuster en zwager vijf
jaar geleden een camper kochten. Kort daarop kwamen we bij
een bedrijf in Heerhugowaard en zagen deze camper. Een Fiat
Ducato uit 2009 met LMC opbouw. Half integraal. Met amper
9000 KM op de teller. We waren gelijk verkocht. Alles zat er op en
aan. Dat gemak ontdekten we eigenlijk pas goed bij onze eerste
reis drie jaar geleden door Noord Nederland. Door de twee
zonnepanelen en twee accu’s en fikse watertank zijn we geheel
zelfvoorzienend. Ook de elektrische fietsen kunnen daarop
aangesloten worden. Het voordeel van deze camper is dat je je
ook uitstekend kunt redden als het slecht weer is. We hebben in
de ene hoek een vast bed, aan de andere kant (gescheiden) toilet
en douche en dan kunnen we aan de voorkant makkelijk met
vier of zes man zitten rond een tafel. Met gedraaide voorstoelen.
Naast de deur een grote koelkast met vriesvak en aan de andere
kant een driepits gastoestel. Ramen kunnen open en de boel kan
goed verduisterd worden. Bij de deur zit een scherm waarop het
niveau van elektra, gas en schoon en vuil water gemeten wordt.
Tevens extra veiligheidsmaatregelen tegen ongenode gasten.

Wellicht zullen we in de nabije toekomst wat vaker over de grens
gaan, maar we vinden Nederland ook geweldig. Staan graag aan
een rivier. Stoeltje buiten. Afbakbroodje in de hand (uit de
toverpan!). Heerlijk. Als Gerard vier dagen vrij heeft van zijn
werk, zorg ik dat de camper startklaar is. Kunnen we gelijk na
zijn vroege dienst vertrekken. Hij is als buschauffeur gewend om
met enige omvang te rijden. Dus hij is de chauffeur. Voordeel is
dat we de camper gestald hebben bij iemand aan de Jisperweg
waar we hem zo kunnen ophalen zonder allerlei afspraken
vooraf. We willen hem niet voor langere tijd voor de deur hebben
staan. Het komt ook wel voor dat we met mijn zuster en zwager
gaan. Gezellig met zijn allen bij elkaar. Een spelletje. Een drankje.
Wie doet ons wat. Dit voorjaar hadden we, mede met het oog op
de corona, zoveel levensmiddelen meegenomen dat we het idee
hadden met de bus van Jaap v.d. Scheun op stap te zijn. [Jaap
had vroeger een SRV wagen; red]. De kick is om zo goedkoop
mogelijk maar wel verantwoord en op mooie plekken te staan.
Dat lukt met gebruik van de apps ook aardig. Want daarin staan
ook ervaringen van andere reizigers. Een andere handige tip is
om de maten van de wagen door te geven. Dan houdt ie daar
rekening mee bij het bepalen van een route. Natuurlijk moet je
zelf vooral ook de hoogte in de gaten houden. Laatst hoorden
we het verhaal van iemand die vergeten was dat ie een schotel
op het dak had. Liep niet goed af.
GEERT
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0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar
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Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve, Register-

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Midden-

mediator en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding, omgang- en

beemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrum-

ouderschapsplan. Volgerweg 120A, 1461 CB Zuidoostbeemster.

beemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,
zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661, email: 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.

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE
Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
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.
Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.

www.onderdelindenbeemster.nl.

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.

Middenbeemster tel: 0299 690712

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kraggeveenstraat 5.

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299 683

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker

941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),

Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van
Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100

en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke
en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97

overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek-

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Midden-

kenfysioherapie

beemster, tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl
Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Midden
beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: physicallfysiotherapie@gmail.com
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige
vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 20464700
www.shmpurmerend.nl
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.
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WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 24
52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt u
ook in Beemster terecht.
WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten
en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen
met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.
Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m
vrijdag 0299-426364.
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
Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203

ZONDAG 12 JULI
Doopsgezinde Gemeente:
09.45 uur Dienst met zr. M. IJspeert, Amsterdam
Protestantse Gemeente Beemster via Kerkdienstgemist.nl:
	10.00 uur “Keyserkerk” Dïenst met als thema ‘ ROEPEN IN DE
WOESTIJN...’ met Ds. Nico Schroevers, Femke Leek solozang
RK Joannes de Doper:
10.00 uur Kerkviering met M. Momot
ZONDAG 19 JULI
Doopsgezinde Gemeente: Geen Dienst
Protestantse Gemeente Beemster via Kerkdienstgemist.nl:
	10.00 uur “ Keyserkerk” DIENST met als thema 		
‘ ZINGEN IN DE POLDER..’ met Ds. Nico Schroevers,
Leoni Jansen & Femke Leek, solozang
RK Joannes de Doper: Zie informatie van de RK Nicolaaskerk
ZONDAG 26 JULI
Doopsgezinde Gemeente: Geen Dienst
Protestantse Gemeente Beemster via Kerkdienstgemist.nl:
	10.00 uur “ Keyserkerk” DIENST met als thema ‘ BEEMSTER
BIDDAG ..’ met Ds. Nico Schroevers en ps. Jan Duin, Femke
Leek, solozang en Koperensemble Beemster Fanfare
RK Joannes de Doper:
10.00 uur Kerkviering met AMOS
ZONDAG 2 AUGUSTUS
Doopsgezinde Gemeente: Geen Dienst
Protestantse Gemeente Beemster via Kerkdienstgemist.nl:
	10.00 uur “ Keyserkerk” DIENST met Grete Verheij,
Femke Leek, solozang
RK Joannes de Doper:
Zie informatie van de RK Nicolaaskerk
NIKOLAASKERK
Aantal fysiek aanwezige kerkgangers blijft beperkt tot ca 75
ZATERDAG 11 JULI:
geen viering i.v.m. vakantieperiode
ZONDAG 12 JULI:
10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salào Rocha;
ZATERDAG 18 JULI: zie 11 juli
ZONDAG 19 JULI:
10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz Momot
ZATERDAG 25 JULI: zie 11 juli
ZONDAG 26 JULI:
10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha
ZATERDAG 01 AUGUSTUS: zie 11 juli.
ZONDAG 02 AUGUSTUS:
10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel
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Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)
in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233

Alarmnummer 1-1-2
COLOFON
HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,
HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.
WEBSITE www.binnendijks.nu
AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:
	Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.
ADVERTENTIES
Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81
e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.
(EIND)REDACTIE
Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu
SECRETARIAAT
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu
VERSPREIDING
Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.
BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.
BANKRELATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.
VORMGEVING
IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.
PRODUCTIE
Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.
OPLAGE: 4725 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.

Het is even
puzzelen…
Thuiswerken. Gaan we wel of niet
op vakantie? Geen kermis! En zo
werd puzzelen weer helemaal hip!
Onlangs hebben wij twee prachtige
unieke puzzels gemaakt, te koop
via www.puzzelfactory.nl.
En zo vallen langzaam alle puzzelstukjes
op de juiste plek.
Namens het team van drukkerij Rijser
wensen wij u een fijne zomervakantie toe.
Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

