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De Ouderenkerst in Beemster De laatste ronde
dit jaar als uitzending vanuit voor Geert, Sjerp en Jan…
de Keyserkerk
De jaarlijkse ouderenkerstmiddagen
in de Z-INN Kapel en in de Keyserkerk
zijn dit jaar live te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl
(Middenbeemster) op Vrijdag 11
december van 15.30 tot 16.30. (ook
daarna is het hierop terug te zien).
Volgend jaar lukt het vast weer om echt bij
elkaar te komen rond een mooi programma
en met lekkere hapjes en drankjes tussendoor.
Nu moet u zelfs voor het lekkers zorgen. Er is
wel een mooi programma en misschien kijkt u
samen met een goede buur of vriend/in? Dan
wordt het toch nog gezellig! Het thema is: De
Herberg is leeg! Maar helemaal leeg is de kerk

ook weer niet. Jan Duin heeft enkele mooie
gedichten uitgezocht. Er is een herbergier,
Herodes is er, Jozef en Maria. Carel Kraayenhof
bespeelt zijn bandoneon en Femke Leek zingt
mooie kerstliederen. Daaromheen een welkom
en een groet van het Vriendschappelijk huisbezoek, die de middag organiseert. En als het
weer kan, misschien in het voorjaar al, komen
wij graag weer bij elkaar om dan SAMEN onder
genot van een kopje koffie en een cultureel
programma een mooie middag te vieren.
HARTELIJKE GROETEN,
VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK TEAM,
MARIE SCHROEVERS, ELLY GROOT,
NEL VAN TWISK

Lara Huisenga verkoopt
(weer) kerststollen voor KiKa
Evenals vorig jaar is het weer
mogelijk om een grote KiKa
kerststol (1 kilo in gewicht!) van luxe
banketbakkerskwaliteit te bestellen
via Lara Huisenga. Deze kosten slechts
negen euro per stuk. De gehele netto
opbrengst gaat naar de Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa).
Deze landelijke actie leverde Lara vorig jaar
ruim duizend euro op voor het goede doel.
Het zou mooi zijn dit bedrag dit jaar minstens
te evenaren. Belangstellenden uit de regio
(niet uitsluitend Beemster maar ook uit omliggende plaatsen) kunnen de stol bestellen via
lara_1313@hotmail.com of via de sociale
media (Lara Huisenga). Bij grotere afname
(bijvoorbeeld bedrijven die hun personeel
hiermee verrassen) is een prijsafspraak mogelijk. Bestellingen kunnen vanaf heden tot uiterlijk 9 december geplaatst worden. De stollen
worden door Lara rond 18 december aan huis

Decennia lang hebben ze, later samen met andere vrijwilligers van de SV Beemster, eenmaal per
maand oud papier opgehaald op de Buurt. Geert Brevé, Sjerp de Boer en Jan Haster. Zaterdag
21 november was hun laatste rondje. Het is mooi geweest. Een uitgebreid verslag in het Winternummer van Binnendijks (10/11 december).
GEERT

Advertentietarieven 2021 ongewijzigd
Binnendijks is een Stichting. Dat wil
zeggen dat we geen winstoogmerk
hebben. Kortgezegd: als aan het
eind van het boekjaar (kalenderjaar)
de inkomsten de uitgaven
dekken, hebben we een tevreden
penningmeester.
overhandigd. In een hygiënische plastic zak
met KiKa sticker. Doen, zou ik zeggen!
Zie ook pagina 7.

Hoewel het jaar nog niet helemaal ten einde
is, heeft het bestuur besloten om op basis
van de cijfers de advertentietarieven in 2021
ongewijzigd te laten. Dankzij onze adverteerders en de opbrengst van de vrijwillige
bijdrage. Wat ook ongewijzigd blijft is het
aanbod aan organisaties (verenigingen en
stichtingen) om tegen sterk gereduceerd
tarief te adverteren. Vraag naar de mogelijkheden bij Peter Leek (zie colofon)

GEERT

Voor gezellige SINT-

& KERSTCADEAUTJES

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

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25
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BEEMSTER NIEUWS

Wij zijn op
zoek naar vrijwilligers!

Sinterklaas & zijn Pieten zijn weer in het land! Helaas anders dan andere jaren, maar we helpen
Sinterklaas natuurlijk graag om er ondanks alles een mooi feest van te maken. En als hij nog
op zoek is naar leuke (schoen)cadeautjes zoals een kinderparaplu in Beemster kleuren, een
speurtocht door Middenbeemster of de originele Beemster sokken, dan kunnen we helpen bij
Bezoekerscentrum Beemster. Of via de webshop van www.visitbeemster.nl.

Jongerenpodium
12 december, 20.30 uur
Onder de Linden
Reserveren verplicht

Op de webshop of bij Bezoekerscentrum Beemster kun je ook terecht voor mooie Beemster’s
Trots geschenkpakketten. Hoe leuk is het om een pakket gevuld met (h)eerlijke producten van
de parels van De Beemster, zoals altijd met liefde en passie gemaakt, cadeau te geven. Er zijn
pakketten in verschillende prijsklassen en kunnen ook op maat gemaakt worden. En vind je het
lastig om de inhoud te bepalen, dan kun je ook een Beemster’s Trots Cadeaukaart geven. Deze
kun je besteden bij een aantal van onze parels in De Beemster & onze BeemSTERREN.

Tribute to the blues
13 december, 15.00 uur
Onder de Linden
Reserveren verplicht
Anne van Rijn – ‘Zeur niet!’
19 december, 19.30 & 21.15 uur
Onder de Linden
Reserveren verplicht
Wil je weten wat je nog meer kunt doen
in Beemster?
Zie www.visitbeemster.nl/evenementen
Aangepaste openingstijden
Bezoekerscentrum Beemster
vrijdag t/m zondag
11.00 – 14.00 uur

Na de succesvolle Dutch Food Week Beemster is er al een opvolger bedacht. Zeker in deze tijd
waarin niet alles kan en mag, wordt de Beemster Food Tour op 29 & 30 december weer een
leuke manier om je boodschappen te doen. Op de route van ongeveer 25 km kun je weer op
verschillende plekken de tas vullen met (h)eerlijke producten om het jaar goed af te sluiten &
het nieuwe in te luiden. Houd de Facebookpagina van Dutch Food Week Beemster en onze
website en social media van VISIT Beemster in de gaten.

Vind je het leuk om een
paar uur per maand in
Bezoekerscentrum Beemster
bezoekers te ontvangen en
te voorzien van informatie
over De Beemster?
Is social media helemaal jouw
ding en wil je VISIT Beemster
hierbij helpen om De Beemster
op de kaart te zetten?
Of heb je andere capaciteiten
die je voor een paar uur per
maand vrijwillig wilt inzetten
en we mogelijk goed
kunnen gebruiken?
Stuur een mail naar
info@visitbeemster.nl,
laat weten waar je interesse ligt
en we nemen contact met je op.

VISIT Beemster bedankt Rabobank Waterland & Omstreken en de stemmers voor ons project
bij de Rabo ClubSupport. Met het ontvangen bedrag is de eerste trede van de trap in de kerktoren symbolisch gerealiseerd en waarom? Wij willen graag dat het mogelijk wordt in de kerktoren omhoog te gaan om daar van het uitzicht te genieten. ‘DE BEEMSTER VAN BOVEN IS EEN
BIJZONDERE BELEVENIS!’ Samen met de Protestantse Gemeente Beemster en AOV Beemster
Ondernemer werkt VISIT Beemster er hard aan om dit te kunnen realiseren. Houd daarom de
(sociale) media in de gaten en blijf zo op de hoogte.

EEN HEERLIJK AVONDJE
ONBEZORGD UIT ETEN BIJ UZELF THUIS

Te bestellen vanaf 2 personen

TYPE I
350 gram p.p.

TYPE II
350 gram p.p.

Biefstuk

Diamanthaas

Varkenshaas

Varkenshaas

Rund hamburgertje

Kip cordonbleu

Slavinkje

Eendenborstfilet

Kipfilet

Carpaccio rolletje

Baconrolletje

Hertenbiefstuk

Shoarma

Rib-eye

€11,50 p.p.

€17,50 p.p.

COMPLEET FEESTMENU
vanaf 2 personen € 35,00 p.p.

VOORGERECHT

SUPER DE LUXE
VLEES VAN
‘SLAGERS KWALITEIT’

Carpaccio
of
Geitenkaassalade

Filetrollade

Diamanthaas

Procureurrollade

Varkenshaas

Runderrollade

Ossenhaas

TUSSENGERECHT

Bospaddenstoelensoep

Carpacciorollade

Hertenbiefstuk

HOOFDGERECHT

Biefstukschuitje
of
kipschuitje
of
varkenshaasschuitje

Entre cote

Rib-eye

BIJGERECHTEN

NAGERECHT

Stoofperen
Aardappelgratin
Kriel in schil
Haricotsverts
Brussels Lof
Chocolademousse
met
passievruchtensaus

BIJ HET MENU ZIT EEN GOEDE
BESCHRIJVING UW KEUKEN BLIJFT SCHOON
EN U KUNT AAN TAFEL WANNEER U WILT

In gesprek met…

Sinterklaas

Picanya

PEPERSAU S
N EE LSAU S
R ODE WIJ N K A
US
SI NAASAPPELSA

AFHALEN & BEZORGEN

Bij bezorgen onder de € 25,00
€ 2,50 toeslag bezorgkosten

BESTELLEN VIA

Telefoon: 0299-422 005
Mobiel: 06-14045157 / 06-14876211
E mail: etenendrinken@kavel2.nl
Volgerweg 42, 1462 HR Middenbeemster

Het Sinterklaasfeest is door de jaren heen
steeds blijven veranderen, legt hij uit: ‘De
eerste eeuwen deed ik het allemaal in mijn
eentje en was het helemaal nog geen kinderfeest. Ik ontmoette ooit, eeuwen terug, een
arme man die voor zijn dochters geen bruidsschat kon betalen. Ze zouden daardoor nooit
kunnen trouwen. Op een avond heb ik toen
gouden munten bij hen naar binnen gegooid
door een open raam. Die belandden in hun
schoenen die bij de haard stonden te drogen.
Dat vond men kennelijk zo aardig, dat het
schoentje zetten er altijd in is gebleven. En
de chocolademunten natuurlijk. Maar een
kinderfeest is het nog niet zo lang. In de 15e
eeuw zetten arme kinderen bijvoorbeeld nog
hun schoen in de kerk, zodat de rijken daar
geld in konden doen.’
Geliefd bij kinderen was de Sint in eerste
instantie niet, vertelt hij: ‘Ik ben er niet trots
op, maar tot in de 19e eeuw was ik meer een
boeman dan een goedheiligman. Ik stond
bekend als iemand die kinderen moest leren
gehoorzaam te zijn. Dat waren geen fijne tijden,
als ik eerlijk ben. Gelukkig verdween die traditie
weer en mocht ik kinderen later vooral belonen
in plaats van straffen. De zak gebruiken we nu
bijvoorbeeld niet meer om stoute kinderen
mee naar Spanje te nemen, maar alleen om de
cadeaus in te doen, toch een stuk gezelliger.’
Sinterklaas doet al dat harde werk tegen-

Collecteren in Coronatijd
voor het Diabetesfonds
Het is dit jaar niet eenvoudig langs de
deur te gaan met de collectebus. De
collecteweek is dit jaar geweest van 26
tot en met 31 oktober.
Dat het niet eenvoudig is, is omdat er bv. collectanten werkzaam zijn in de zorg, die van
hun leidinggevende minimaal andere mensen
mogen ontmoeten buiten gezin en werk.
Sommige mensen doen de deur niet open in
deze tijd van Covid-19. Terecht. Een punt van
andere orde is, dat in deze tijd mensen weinig
klein geld in huis hebben: ‘Overal wordt geadviseerd zoveel mogelijk te pinnen!’
Het Diabetesfonds heeft hier goede acties
op gezet. Veranderingen hebben plaats
gevonden en nieuwe wegen zijn ingeslagen,
zodat optimaal en veilig de bewoners worden
benaderd om het Diabetesfonds te steunen.
Naast de collectebus is dit jaar nieuw de
gepersonaliseerde QR-code. Vervolgens is er
ook een gepersonaliseerde app, die collectanten kunnen delen met familie, vrienden

Als burgemeester geef ik bijzondere
Beemsterlingen óf mensen betrokken
bij de Beemsterse gemeenschap graag
een platform. Een Beemsterling kun je
hem niet noemen, maar betrokken bij
de gemeenschap is hij zeker. Ik mocht
in gesprek met Sinterklaas.
Even waren we allemaal bang dat het hem niet
ging lukken dit jaar. Spanje op oranje, alleen
noodzakelijke reizen… Maar gelukkig, hij is
weer in het land en ik mocht hem eindelijk
alles vragen wat ik altijd al wilde weten. Sinterklaas: ‘Hoe oud ik precies ben, weet ik niet zo
goed, maar het was ergens in de derde eeuw
na Christus. Op mijn leeftijd kijk je niet op een
eeuwtje meer of minder. Ik ben geboren in
Myra, in wat nu Turkije is. Mijn ouders, Theophanus en Nonna, noemden me Nicolaas.’

WWW.VISITBEEMSTER.NL

GOURMETSCHOTELS

3

BEZOEKERSCENTRUM

De volgende evenementen &
activiteiten staan gepland in Beemster
Zondagmorgenconcert
6 december, 11.00 uur
Onder de Linden
Reserveren verplicht
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en bekenden. En tenslotte zijn de ‘niet-thuiskaartjes’ vervangen door flyers, zodat een
bewoner via de flyer geld kan doneren. Mocht
u de collectant hebben gemist, dan kunt u
doneren www.diabetesfonds.nl.
In Zuidoostbeemster zijn 14 collectanten
actief geweest. Afhankelijk van hun mogelijkheden, hebben ze op verschillende wijze
gecollecteerd, al dan niet een combinatie van
collecteren.
In totaal is er € 1.251,60 door de collectanten
opgehaald, waarvan contant € 733,60 en
digitaal € 518,=. Hierbij wil ik én de gevers
voor de donaties én de collectanten hartelijk
danken voor hun inzet. Als dank treft u op de
site van Binnendijks twee receptenboekjes
aan. Volgend jaar is de collecte voor het Diabetesfonds van 1 tot en met 6 november 2021.
Wilt u zich opgeven als collectant fysiek en/
of digitaal, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw G. Heijerman, tel. 06 51080814 of
e-mail gheijerman@planet.nl.

Pizza’s voor noeste werkers
in de Beemster klei
woordig niet meer alleen: ‘Zeker toen ik wat
ouder werd, kon ik het steeds moeilijker in
mijn eentje. Sinds de tweede helft van de 19e
eeuw kan ik gelukkig rekenen op de trouwe
hulp van de pieten. Ze hielpen me door in
de schoorstenen te kruipen en cadeautjes
in schoenen te leggen. Zo wisten we zeker
dat we op tijd bij alle kinderen langs waren
geweest. De pieten zijn behoorlijk veranderd
in de loop van de jaren. Ze zien er anders uit
nu ze niet meer overal door de schoorsteen
hoeven te kruipen. Veel moderne huizen
hebben natuurlijk geen schoorsteen meer,
dus pieten brengen de cadeautjes vaak op
andere manieren bij de kinderen thuis. En
vroeger waren de pieten heel streng tegen
stoute kinderen, terwijl ze nu gelukkig veel
grappiger en liever zijn. Het feest is daarmee
de afgelopen jaren een stuk leuker geworden,
als je het mij vraagt. En stoute kinderen zijn er
natuurlijk helemaal niet in de Beemster.’
Komende week zie ik Sinterklaas trouwens
weer. Ik breng hem dan de tekeningen van
alle kinderen die vergeten zijn een tekening
op te sturen naar het Sinterklaasjournaal. Heb
jij nog een tekening voor de Sint? Stop hem
dan in de brievenbus op school (als die er is)
of in de brievenbus van het gemeentehuis in
Middenbeemster. Je kunt hem ook e-mailen
naar hc.heerschop@beemster.net, dan zorg
ik ervoor dat je tekening bij Sinterklaas komt.
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP

Wie de afgelopen maanden door de
Beemster heeft gereden, kan het niet
ontgaan zijn: de werkzaamheden
ten behoeve van de glasvezel in het
buitengebied.
In navolging van de kernen, is in juni van dit
jaar gestart met het graafwerk langs de buitenwegen en de aansluitingen van de deelnemende percelen. Een gigantische klus. De inzet
was om ongeveer 1200 aansluitingen te realiseren voor het eind van dit jaar. En het ziet er
naar uit dat dit gaat lukken. Het enthousiasme
van nieuwe deelnemers groeit gestaag.
Graven in weer en wind, met dit jaar extreme
omstandigheden qua temperatuur en nattigheid. Langs wegen waar het verkeer op korte
afstand met een behoorlijk tempo langs de
werkers raast. In de vette Beemsterklei. Met
bewoners die er allemaal weer hun individuele wensen en eisen op na houden wat

betreft de aanleg op het eigen erf. Werkers
die er dikwijls al een stief uur rijden op hebben
zitten voordat ze hier aan de slag kunnen. Zes
dagen in de week.
De initiatiefnemers Frank van Boven en Pieter
Wickel ergerden zich fors aan de dikwijls negatieve berichtgeving over de werkzaamheden
op de sociale media. Natuurlijk gaat het bij zo’n
klus wel eens wat anders dan gepland. Maar
sommige bewoners maakten het in de discussie wel erg bont. Daarom vonden Frank en
Pieter het de hoogste tijd om de mannen van
Selecta Infratechniek op deze koude en vochtige vrijdagmiddag 13 november te belonen
met een warme pizza als lunch. Burgemeester
Karen Heerschop van Beemster was gaarne
bereid om als pizzakoerier op te treden. Zo
kon op een drietal locaties in de polder Coronaproof genoten worden van de overheerlijke
producten uit de rolling pizzatruck.
GEERT

KOPIJ & ADVERTENTIES WINTEREDITIE VOOR 4 DECEMBER STUREN
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BESTUUR

OFFICIEEL
DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.
DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
8 november 2020

Locatie + postcode
Zuiderpad 71, 1461BS

Project/activiteiten
Het langs de zijgevel
plaatsen van een
rookgasafvoerkanaal.
11 november 2020 Vlinderslag 44, 1461HB Het plaatsen van een
dakkapel op het
voordakvlak van de
woning.
12 november 2020 Volgerweg 93, 1461CA Het renoveren van de
berging op de bestaande
fundering en
vloerconstructie.
12 november 2020 Burgemeester
Het plaatsen van een
Postmastraat 49, 1461BX dakkapel op het
voordakvlak van de
woning.
12 november 2020 Kolkpad 8, 1461GS
Het realiseren van een
woning met zwembad.
17 november 2020 Wormerweg 34, 1464NC Het bestaande koetshuis
verbouwen tot
gastenverblijf en B&B.
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier)
staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum toezending Locatie
5 november 2020
Nekkerweg t/o nr. 71

Project/activiteiten
Het aanleggen van een
dam met duiker.
9 november 2020
Zuiderweg 59, 1461GE Het vergroten van de
bestaande uitbouw, het
wijzigen van gevels en het
plaatsen van dakkapellen.
10 november 2020 Nachtegaalstraat 16,
Het plaatsen van een
1462VH
dakkapel op het
voordakvlak van de
woning.
10 november 2020 Vlijthoeve 8, 1462PM
Het realiseren van een
opbouw op de garage met
een overstek aan de
voorzijde.
13 november 2020 H.M. van Randwijklaan 1, Het verwijderen van
1462XR
4 constructieve wanden in
de woning.
13 november 2020 Volgerweg 24, 1462HP Het wijzigen van de zij- en
achtergevel van de
boerderij en een interne
verbouwing
16 november 2020 Burgemeester
Het plaatsen van een
Postmastraat 33, 1461BX dakkapel op het linker- en
rechterzijdakvlak van de
woning.
17 november 2020 Rijn Middelburgstraat 2, Het plaatsen van een
1462NK
bijgebouw en een
erfafscheiding (legalisatie).
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe
u dat kunt doen. De verleende omgevingsvergunningen (inclusief besluit)
staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

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.

TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “MIDDENWEG 84-88,
MIDDENBEEMSTER”, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE
GELUIDHINDER WEGENS WEGVERKEERSLAWAAI EN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET OMZETTEN VAN BIJGEBOUWEN NAAR
5 WONINGEN OP HET PERCEEL MIDDENWEG 84-88 (GECOÖRDINEERDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp van
het bestemmingsplan “Middenweg 84-88“ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat
er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene
ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft. Tevens ligt het
ontwerpbesluit tot afgifte van een omgevingsvergunning voor het omzetten van
bijgebouwen naar 5 woningen op het perceel Middenweg 84-88 en het
voornemen om een hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai vast
te stellen, ter inzage. Dit is in overeenstemming met artikel 3.31 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.
ZAKELIJKE INHOUD
Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische
regeling te geven voor het realiseren van een religieuze woongemeenschap.
Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied 2012”. Om deze reden is het ontwerpbestemmingsplan
“Middenweg 84-88“ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische
regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting,
planregels en een verbeelding. Daarbij is geconstateerd dat de voorkeursgrenswaarde voor geluidsbelasting op de gevel wordt overschreden. Het
voornemen is om een hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai
vast te stellen.
Ten behoeve van de ontwikkeling is op 3 augustus 2020 een aanvraag om
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Burgemeester en wethouders
staan positief tegenover deze ontwikkeling en hebben op basis van het ‘Algemeen
besluit tot toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling’ besloten de
voorbereidingen ten behoeve van vaststelling van het bestemmingsplan en de
verlening van de omgevingsvergunning te coördineren. Dit betekent dat voor
deze ontwerpbesluiten de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd.
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TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpbesluit
tot vaststelling van een hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai
en de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met
ingang van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage.
WILT U DE STUKKEN INZIEN?
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het momenteel niet mogelijk
de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente
Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt
inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Vergunningen per e-mail
(vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch
via (0299) 452 452. De stukken worden u dan toegezonden.
Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. De imro-code van het plan is
NL.IMRO.0370.2020BPMiddenweg84-ON01.
REACTIEMOGELIJKHEID
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen.
Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een
voorwaarde om tegen de uiteindelijke besluiten beroep te kunnen instellen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van
Beemster, Postbus 7, 1462 ZG te Middenbeemster. Degenen die een mondelinge
reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor
kunt u contact opnemen met team Ontwikkeling (Beleid en Planologie), via
telefoonnummer 0299-452 452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge
reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

BEZWAAR MAKEN
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een 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
waarom u bezwaar heeft
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN
GEMEENTERAAD OP 1 DECEMBER 2020

AFSPRAAK BIJ GEMEENTE
ALTIJD GRATIS

In verband met het coronavirus vergadert de raadscommissie en de gemeenteraad
tijdelijk digitaal. Publiek (en pers) kunnen de vergaderingen live volgen via
internet (ga hiervoor ook de startpagina van website www.beemster.net en klik
bij populair op vergaderingen raad).

Helaas zijn er websites actief die aanbieden om voor u een afspraak te maken bij
de gemeente. Zij vragen hier vaak geld voor. Trap hier niet in! Een afspraak bij de
gemeente is altijd gratis. Wilt u een afspraak maken bij één van de loketten in het
gemeentehuis? Doe dit dan rechtstreeks via onze website (www.beemster.net)
of bel ons via (0299) 452 452.

De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.
Er kan (altijd) worden ingesproken. Dit kan in de commissievergadering. Er kan
worden ingesproken over de geagendeerde en over niet geagendeerde
onderwerpen. Aanmelden om in te spreken kan tot 2 uur voor de vergadering.
Voor vragen hierover of voor het aanmelden, bel of mail de griffie, (0299) 68
2101 of griffier@beemster.net.
Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere
de volgende onderwerpen:
Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30.
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een werktuigenberging en het
verplaatsen van de (overdekte) tank- en wasplaats op het perceel Jisperweg
28 planologisch mogelijk.
Het voorstel tot het vaststellen van de verordening amateurkunst en het
voorstel om hiervoor de algemene subsidieverordening te wijzigen.
De verordening amateurkunst is voorgesteld in het kader van de
harmonisatie van regelgeving tussen Beemster en Purmerend (fusie). Dit is
een subsidieverordening.
In het kader van de komende fusie heeft de gemeenteraad op 10 november
het subsidiebudget voor 2021 voor amateurkunst reeds verhoogd. Dit is een
stapsgewijze verhoging naar de bedragen die de gemeente Purmerend
hanteert. Op 10 november heeft de gemeenteraad, op basis van een
amendement van alle raadsfracties, aan dit subsidiebudget een extra
bedrag toegevoegd voor subsidies aan podia (evenementen en theater).
Het voorstel om in te stemmen met de fusie van OPSO – SPOOR.
De stichtingen OPSO en SPOOR fungeren in onze regio als schoolbesturen
en werken al een aantal jaren intensief samen. Er is nu besloten tot een
fusie waarvoor de gemeenteraad de nieuwe statuten moet goedkeuren.
Het voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Regeling
Reductie Energiegebruik.
Dit is tijdelijk subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregeling
in woningen. Voor de uitvoeringskosten van deze verordening heeft de
gemeente gelden ontvangen van het Rijk op grond van een landelijke
stimuleringsregeling.
Het voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage /
begrotingsbijstelling 2020.
Het rekeningresultaat is naar verwachting ruim € 725.000 hoger dan was
voorzien in de begroting. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een te
verwachte hogere uitkering uit het Gemeentefonds, meer legesopbrengsten
door meer woningbouw dan was voorzien en verkoop van restgroen.
De meningsvormende bespreking over de notitie uitvoering woonvisie.
De gemeenteraad heeft op 29 september over de uitvoering van de
woonvisie gesproken op basis van een motie van de fractie Beemster Polder
Partij. Afgesproken is dat hierover opnieuw wordt gesproken aan de hand
van een bespreeknotitie van het college. De discussie gaat over het
realiseren van een voldoende aantal (betaalbare) sociale koop- en
huurwoningen. De gemeenteraad heeft in de woonvisie vastgelegd dat dit
30% van het totaal moet zijn.
De meningsvormende bespreking over de notitie voortgang uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeer- en vervoerplan.
Vanuit de raadscommissie en gemeenteraad is dit jaar meerdere keren bij
het college aangedrongen op onderzoek en een vlotte en adequate
oplossing voor geconstateerde verkeersknelpunten. De bespreeknotitie die
nu voorligt in de commissie geeft een stand van zaken en stelt de commissie
in de gelegenheid om richting geven aan de verschillende projecten.
In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de voorstellen
waarover de raadscommissie eerder op deze avond een positief advies geeft.
De agenda’s kunnen wijzigen! Kijk voor de laatste versie en de stukken op
website www.beemster.net.

WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN
DE RAADSCOMMISSIE.
De gemeenteraad heeft de heer H.W.E.Ő. (Harry) Heijmans op 10 november
benoemd tot commissielid namens de fractie D66. De heer Heijmans is de
opvolger van de heer Smit die eerder afscheid heeft genomen.

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

DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN
DE RAADSFRACTIES OP HET JAAR 2021

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.

In de raadsvergadering van 10 november zijn de algemene beschouwingen voor
het begrotingsjaar 2021 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de
gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders
gesproken over het beleid voor het komende jaar.
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Op de website www.beemster.net kunt u deze vergadering terugkijken en/of de
algemene beschouwingen van de vijf fracties lezen. Papieren exemplaren kunt
u opvragen bij de griffie. Bel hiervoor naar (0299) 682101.

WIST U DAT…
Sinds kort hebben we er een nieuw soort afval bij: mondkapjes en
handschoenen. Maar welk soort afval is dit eigenlijk? Wist u dat gebruikte
mondkapjes en handschoenen weggegooid moeten worden bij het restafval?
Helaas zien we ze soms ook op straat verschijnen. Daarom doen wij aan het
iedereen het verzoek om gebruikte (wegwerp)mondkapjes en -handschoenen
bij het restafval weg te gooien. Zo houden we onze dorpen netjes.

WERKZAAMHEDEN AAN ASFALT
In de week van maandag 23 november en in de week van 7 december zijn er
onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Op verschillende plekken in
Beemster herstellen we gaten en scheuren, zodat het asfalt weer klaar is voor
de winter. Op alle locaties staan vooraankondigingsborden. Het kan zijn dat we
een rijbaan moeten afsluiten. U kunt er dan nog langs, of we stellen een kleine
omleiding in. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. In noodgevallen kunnen de
hulpdiensten er altijd langs.

VERWARM UW HUIS SLIM
Het is november, dat betekent dat de verwarming weer lekker aan staat in
huis! Daarom hebben wij voor u een paar simpele tips op een rijtje gezet
om minder te stoken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
uw portemonnee
’S NACHTS LAGER
Veel mensen denken dat het lager zetten van de verwarming gedurende de
nacht geen besparing oplevert. Het zou namelijk veel energie kosten om
het huis in de ochtend weer op te warmen. Dit is een fabel. Zet de
verwarming een uur voor u gaat slapen al een paar graden lager. De
restwarmte zorgt nog voor voldoende comfort. En zet de thermostaat ’s
nachts op 13 tot 15 graden. Dit bespaart al meer dan € 100,- per jaar!
SLIMME THERMOSTATEN
Er zijn al veel slimme thermostaten te koop. De meeste thermostaten zijn
vooraf in te stellen. Dat scheelt niet alleen een hoop werk, u staat dan op of
komt thuis van het werk in een heerlijk voorverwarmd huis. Er zijn inmiddels
ook slimme thermostaten die u kunt bedienen met de smartphone en
draadloze thermostaten die u mee kunt nemen naar de ruimte die verwarmd
moet worden, zoals een werkkamer, en zelfs zelflerende thermostaten.
THERMOSTAATKRANEN
Met thermostaatkranen op de radiatoren is per kamer de temperatuur te
regelen. Ze zijn er ook met tijdklok. Is de gewenste temperatuur bereikt,
dan sluit de thermostaatkraan de radiator automatisch af. En dat bespaart
weer energie.
SLURPERS
Elektrische radiatoren zijn echte energieslurpers. Vermijd daarom het
gebruik! Eén elektrische radiator verbruikt al snel € 25,- aan stroom per jaar.
ISOLATIE EN VENTILATIE
Hoeveel u per jaar kunt besparen hangt natuurlijk voor een groot deel af
van de mate waarop uw huis is geïsoleerd. Maar ook van de manier waarop
u het huis gebruikt. Verwarmt u bijvoorbeeld de slaapkamers? Heeft u een
aparte werkkamer die u veel gebruikt? En ventileert u voldoende? Een goed
geventileerd huis warmt sneller op. En dat is dan weer geen fabel!

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus? Kijk
dan op www.purmerend.nl/coronavirus. Hier plaatsen wij de laatste updates
en maatregelen.

PAS OP VOOR LOUCHE SLOTENMAKERS
Het kan iedereen overkomen, een dichte deur. De voordeur waait dicht terwijl
u net de kliko naar buiten brengt. Of u heeft per ongeluk een reservesleutel in
de binnenkant van de deur laten zitten. Tijd om een slotenmaker te bellen, en
snel! Helaas krijgt de politie dagelijks meldingen binnen van louche
slotenmakers die misbruik maken van uw situatie en u financieel een loer
draaien. Zij vragen absurd hoge bedragen en/of leveren prutswerk. Ook in
Beemster gebeurt het te vaak.
Met onderstaande tips kunt u voorkomen dat u dit overkomt én krijgen
malafide slotenmakers geen kans:
Vóór u belt, check eerst wat u kunt vinden over het bedrijf. Zijn er
bijvoorbeeld goede of slechte recensies? Kijk ook waar de slotenmaker
gevestigd is. Geen adres = geen zaken doen.
Vertrouwt u de werkzaamheden vanaf het begin al niet? Verzoek de
slotenmaker het werk te staken en weg te gaan.
Maak van tevoren een prijsafspraak en laat deze op papier zetten.
Mondelinge toezeggingen worden niet nagekomen en prijzen vallen
doorgaans honderden euro’s hoger uit.
Heeft u geen prijsafspraak op papier en moet u een buitensporig hoog bedrag
betalen? Bel dan 112, want als u eenmaal hebt betaald, dan is er een
overeenkomst gesloten en is er via het civiele recht niets meer aan te doen.
Voelt u zich ook maar enigszins bedreigd? Bel 112!
Voor meer informatie kijkt u op www.politiekeurmerk.nl of op hetccv.nl

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, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.
Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw digitale brievenbus.
Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.
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Schoolplaten van J. Muusses Marathonloopster
Lara Huisenga
in Purmerends museum
19 NOVOVEMBER 2020 - 14 MAART 2021

Dé leverancier van tuinplezier!

Uitgaan kan weer (voorzichtig)

Ook middels haar sportieve
prestaties, brengt Lara het goede
doel (KiKa) onder de aandacht van
een breed publiek. Zo liep zij vorig
jaar september nog de Marathon van
Berlijn.

Na de sluiting in november kan je nu weer Corona-proof naar het theater.
Met een aangepaste stoelopstelling zijn er voorstellingen in het vestzaktheatertje
Onder de Linden. Reserveren en actuele info op www.onderdelindenbeemster.nl

ZONDAG 6 DECEMBER

ZONDAGCONCERT MET PETER LACKOVIĆ(HOBO),
EMA BAJC (FLUIT) EN NIKOLAI MARTYNOV (PIANO)
In samenwerking met Conservatorium Amsterdam
11.00 UUR, E 9,-

Purmerenderweg 42a, Zuid-Oostbeemster (bij de OS) • Telefoon 0299-681252

ZATERDAG 12 DECEMBER

JONGERENPODIUM IN ONDER DE LINDEN

De jeugd verovert het podium!
20.30 uur, gratis toegang maar wel vooraf reserveren

ZONDAG 13 DECEMBER

TRIBUTE TO THE BLUES

Zondagmiddag Live! 15.00 UUR, E 9,-

ZATERDAG 19 DECEMBER

ANNE VAN RIJN MET ‘ZEUR NIET!’

Hèt intieme wintertheaterconcert met liedjes uit het repertoire van Conny Stuart, piano: Daniel van Veen
19.30 en 21.15 UUR, E 14,50

Meer info, reserveren,kaartjes kopen of vriend worden:

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL

Middenweg 150 (Marktplein), Middenbeemster

uw bloemist

ONZE
KERSTWINKEL
GAAT WEER OPEN
Bamestraweg
9, Middenbeemster
OP
5 DECEMBER
telefoon
nrVRIJDAG
0299 681505
en 0622 031 031

Er staat
weer veel leuks op u te wachten, om er toch nog een mooie tijd
info@bartels-bloemen.nl
van
te maken, ondanks Corona. We zijn elke dag open van
www.bartels-bloemen.nl
10.00 tot 17.00 uur. Ook zullen wij weer kerstbomen gaan verkopen.
workshops van
dit jaar
dan andersop
gaan.
BijDebesteding
vanaf
10zullen
euroanders
10% korting
Voor info, bel gerust voor de beschikbare plaatsen naar 0299 681505.
vertoon van zorgpas.
U kunt ook een pakket bestellen om thuis te maken.

Bartels uw bloemist
Bamestraweg 9 Middenbeemster - 0299 68 15 05

Het Purmerends Museum verwierf
recent de complete serie schoolplaten
die de Purmerendse uitgeverij
J. Muusses in 1894 maakte. Deze
schoolplaten werden gebruikt als
illustratie bij de verhalen die de
schoolmeester in de klas vertelde. Nu
is de hele serie voor het eerst in het
museum te zien.
Voor sommigen een nieuwe kennismaking,
voor anderen pure nostalgie. Jan Muusses
opende in 1871 een boekhandel in Purmerend. In zijn winkel in de Breedstraat had hij
onder andere een groot assortiment kinderboeken. Al snel begaf hij zich ook op het uitgeverspad. Uitgeverij J. Muusses bracht veel
educatief materiaal uit, waaronder in 1894
deze serie van 21 schoolplaten onder de titel
‘Het zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren’. De schoolplaten werden gemaakt door
H. Douma en M.H. Lem en gedrukt bij Tresling
& Co te Amsterdam.

In de 19e eeuw maakte het onderwijs een
grote verandering door. Er werden leermethodes ontwikkeld waarbij lagereschoolkinderen door zien, horen, ruiken of voelen
vertrouwd raakten met de wereld om hen
heen. Om het de onderwijzer gemakkelijk te
maken, werden er schoolplaten uitgegeven
waarop alledaagse situaties, voorwerpen,
ambachten en beroepen stonden afgebeeld.
Naar aanleiding van een simpel voorwerp uit
de directe omgeving van de kinderen, zoals
een stoel of een kachel, stelde de onderwijzer
een eindeloze reeks vragen die de leerlingen
nauwkeurig moesten beantwoorden. Door
goed te kijken - het aanschouwen - en te luisteren, leerden zij de verschillende kleuren,
onderdelen, materialen en de functie van
allerlei voorwerpen te onderscheiden en te
benoemen. Naast het leren kijken was het
aanschouwingsonderwijs tevens een voorbereiding op de zaakvakken in de hogere
klassen zoals aardrijkskunde, kennis der
natuur en geschiedenis.

Gesteund door een groot aantal sponsoren.
Slechts enkele weken voor haar vertrek naar
Japan (eerste week maart van dit jaar) voor de
Marathon in Tokio, gooide corona roet in het
eten. Extra wrang omdat ook haar vriend en
ouders voor twee extra weekjes vakantie mee
zouden gaan. Gelukkig heeft ze wel te horen
gekregen dat ze in ieder geval verzekerd is
van een starbewijs volgend jaar. Al is deze
loop nu al uitgesteld naar oktober 2021.
Ook New York (gepland op 7 november) ging
aan haar neus voorbij. Gelukkig had zij zich
daar al mentaal op voorbereid. Ook voor deze
loop, nu gepland in november 2021 heeft ze
haar startbewijs behouden. In principe zou ze
beiden kunnen doen. Eerst maar zien hoe de
wereld er dan uitziet.
Toch heeft ze de New York loop op alternatieve wijze volbracht. De Amerikaanse
organisatie bood alle lopers namelijk de
mogelijkheid om deze in de eigen omgeving
te lopen. Onder voorwaarde dat de vaste
afstand op één dag en in één keer gelopen zou
worden. Lara heeft een aantrekkelijke route
in de Beemster uitgestippeld en deze gelopen.
Grotendeels in haar eentje.

Zonder publiek. Dat was best pittig. Het
laatste deel ondersteund door haar familie en
vriend. Op de fiets. Want ze moest nu uiteraard zelf zorgen voor de nodige catering. De
finish lag voor haar eigen deur. Via een app
met GPS werden de gegevens doorgestuurd
naar Amerika. Recentelijk heeft ze te horen
gekregen dat haar prestatie gehonoreerd
wordt. De medaille is ondertussen onderweg.
Minstens zo belangrijk: ze stelde zo het sponsorgeld voor KiKa veilig. Deze ervaring wordt
nu ook gebruikt voor andere marathons.
GEERT

Sinterklaas letterspeurtocht
in de Bibliotheek

Wij zijn dolblij met ons huis op Rugslag 7!

Ruben Wennekers en Jordy Dollee
(en jullie teams)
heel erg bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en samenwerking.
Mart en Carolien

www.binnendijks.nu

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen met
ingang van zaterdag 28 november
een spannende speurtocht halen in
de Bibliotheek. Kom jij ook zoeken
naar de letters die door Sinterklaas
verstopt zijn in de bibliotheek?
Met deze speurtocht door het gebouw van de
Bibliotheek gaan de kinderen op zoek naar
een verdwenen woord. De speurtocht kan
binnen de openingstijden van de Bibliotheek

gelopen worden t/m zaterdag 5 december.
Kinderen die mee willen doen kunnen de
speurtocht vragen bij de balie in de Bibliotheek. En… er is een lekkere beloning als het
juiste woord gevonden is.
De Bibliotheek is weer op de gewone tijden
open. Er zijn nog wel coronamaatregelen.
Check de tijden en de maatregelen op www.
bibliotheekwaterland.nl..
ILLUSTRATIE PIETA GIJSEN
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Ledenraad Rabobank
ondersteunt WBSV

9

LEZERS SCHRIJVEN...
‘G EZONDHEIDSCENTRUM IN MIDDENBEEMSTER OPNIEUW IN DE KOELKAST’

Onze huisfotograaf Klazien uit Zuidoostbeemster stuurde
deze foto van een volle voederplaats met een houtduif, een
tortelduif en twee halsbandparkieten.

Jan van der Stel, lid van de Rabobank Waterland en Omstreken was met zijn zoon Janys op
woensdag 11 november naar de Westbeemster gekomen om voorzitter Marian Buis een
cheque van € 250,= te overhandigen. Marian

27 november 2020

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

LEZERSFOTO'S

Alle leden van de Rabobank Ledenraad
hebben de gelegenheid om vanuit
het Coöperatiefonds een goed
(maatschappelijk) doel te ondersteunen
middels een financiële bijdrage.
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was zichtbaar blij met deze geste: “We
hebben het idee om aan de kantine een overkapping te maken zodat we met mooi weer
bezoekers ook buiten een goede plek kunnen
bieden. Daar zal deze cheque voor ingezet
worden”. Evenals andere sport- en culturele
organisaties in de Beemster, maakt WBSV
door de Covid19 maatregelen lastige tijden
door. Dit is voor hen dan ook een zeer aangename verrassing.
GEERT

Beemster Gezond is een samenwerking tussen de Beemster huisartspraktijken van Aken en Kemper, fysiotherapie Beemster en de
Eilandspolder apotheek uit de Rijp. Wij zetten ons in voor het verbeteren van de eerstelijnszorg door goed met elkaar samen te werken.
Het plan om met elkaar een gezondheidscentrum te realiseren in de
Tobias de Coenestraat bestaat al 5 jaar. Wij denken zo een hoge zorgkwaliteit te kunnen combineren met een dorps karakter en er moet
een apotheek in het nieuwe centrum komen. Vanaf 2015 is Beemster
Gezond over haar plannen in gesprek met opeenvolgende colleges
van B&W en inmiddels al het derde door de gemeente ingeschakelde
onderzoeksbureau. Bij al deze overleggen heeft voor de gemeente
steeds de toekomst van de nabijgelegen school de Blauwe Morgenster vooropgestaan. Recent is de gemeenteraad akkoord gegaan met
de ‘Visie van Middenbeemster’. In de visie is vastgelegd dat de school
gaat verhuizen naar het nieuwe plan de Keyser II. De bibliotheek verhuist mee. Het huidige gebouw waarin nu de bibliotheek gehuisvest
is verliest zijn functie, moet gesloopt worden of opgenomen in andere
plannen. In plaats van het te slopen kan het bibliotheekgebouw ook
worden toegevoegd aan de bestaande praktijkgebouwen van de
huisarts en fysiotherapeut op de Tobias de Coenestraat. Door de
integratie van bestaande gebouwen te combineren met nieuwbouw
ontstaat er een betaalbaar gezondheidscentrum met huisvesting
voor de apotheek. Beemster Gezond heeft de raad recent gevraagd
(nota van inspraak van toepassing bij de totstandkoming van de Visie
Van Middenbeemster) om prioriteit aan haar plan te geven, zodat het
gezondheidscentrum daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.
Wethouder Zeeman liet weten zich bewust te zijn van de wens en
de urgentie van het gezondheidscentrum voor de Beemster inwoners en belanghebbenden. Zij wekte hiermee de indruk aan te willen
haken bij het verzoek. De urgentie van het gezondheidscentrum zit
niet alleen in de noodzaak van verbouwen en de toevoeging van een
apotheek. De urgentie zit m ook in het moment “NU”. Juist op dit
moment in de tijd kunnen wij om verschillende redenen (twee huisartspraktijken, een grote fysiotherapiepraktijk en een apotheek)
een huisvestingsstap maken. Zo’n huisvestingsstap kan door eerstelijnszorgverleners over het algemeen maar een keer “per generatie”

worden gemaakt vanwege de verstrekkende financiële en logistieke
gevolgen. De financiering van een nieuwe huisvesting is ingrijpend
en wordt door de zorgverleners uit eigen zak betaald. Voor de eerstelijns dienstverlener zijn voor de huisvesting geen overheidssubsidies mogelijk, zoals je dat bijvoorbeeld bij de huisvesting van scholen
ziet. Logistiek is een nieuwe huisvesting ingewikkeld en kostbaar,
de zorg moet doorgaan, ook midden in de verbouwingen kan deze
niet worden stilgelegd. Niet eerder deed zich de kans voor, dat alle
zorgverleners deze financiële en logistieke zware klus tegelijkertijd
wilden aangaan en niet eerder was er een geschikte locatie. Sinds
vijf jaar ligt ons plan klaar. Wij wachten al lang op de samenwerking
vanuit de gemeente die vereist is en ons ook meermalen werd toegezegd. Kortgeleden is er opnieuw overleg geweest met de wethouder
en haar ambtenaren. De oorspronkelijke afspraken over de overname
van het bibliotheekgebouw lijken van tafel te zijn geveegd. Pas na de
realisatie van de nieuwe school over 5-7 jaar komt Beemster Gezond
weer aan de beurt tegen dan geldende normen en waarden voor wat
betreft de overname van het bibliotheekgebouw. De invloed van de
fusiepartner Purmerend is al voelbaar. Het overleg duurt nu 5 jaar,
met de huidige voortgang zal deze termijn zich verdubbelen, zo niet
verdriedubbelen. Beemster Gezond acht het onmogelijk om een
gezondheidscentrum te realiseren, wanneer door de opeenvolgende
colleges van B&W termijnen oneindig kunnen worden opgerekt en
onderzoeksbureaus telkens andere spelregels mogen hanteren. De
wensen en belangen van de inwoners en zorgverleners tellen dan
niet echt mee. Als de gemeente haar koers niet wijzigt verliezen wij
onze betrokkenheid en zal het gezondheidscentrum er ook deze
generatie niet komen. De partners van Beemster Gezond zullen, door
het gebrek aan prioriteitsstelling vanuit de gemeente, gedwongen
worden de modernisering van de huidige huisvesting aangepast uit
te voeren, versnipperd en op kleine schaal. Wij vragen de gemeenteraadsleden, breed gesteund door haar inwoners zijnde onze patiënten, de oorspronkelijke uitgangspunten te respecteren en nu echt
prioriteit te geven aan ons plan.
BEEMSTER GEZOND (ZIE: WWW.BINNENDIJKS.NU)

Gezondheidszorgvoorzieningen zijn belangrijk om het dorp en inwoners vitaal te houden. De basisvoorzieningen zijn er, met de aanwezigheid van een huisarts en een fysiotherapeut. Zij hebben het
initiatief genomen en een voorstel gedaan om de eerstelijnsvoorzieningen uit te breiden, bijvoorbeeld met een apotheek. Hierover
hebben wij met de initiatiefnemers gesproken. Wij hebben aangegeven dat er met het voornemen om de basisschool en bibliotheek

Beemstergras Zeep, Beemstergras
Parfum en nog veel meer van onze
beroemde zepen en geuren. Al onze
verzorgingsproducten zijn ambachtelijk
gemaakt in het Beemster Zeepfabriekje.
Met de lekkerste geuren en van
natuurlijke en biologische ingrediënten.
Het perfecte (sint- en kerst)cadeau!
www.beemsterzeepfabriekje.nl

BLOEMEN

anders

zichtbaar
PLANTEN

KERST
MIS
‘T
NIET
MIDDENWEG 171 1462 HJ MIDDENBEEMSTER
T 0299 - 684004 E INFO@RANONKEL.COM
WWW.RANONKEL.COM

sonnet
NU BEN IK ALLES KWIJT:
TWEE LAATSTE KIEZEN,

REACTIE WETHOUDER AAGJE ZEEMAN
De visie Middenbeemster is vanuit het dorpsbelang ontwikkeld. Hier
zijn wij als gemeente voor; voor het belang van hele dorp. In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge
samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp.
Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en
op het functioneren van het hele dorp. De Dorpsontwikkelingsvisie
voor Middenbeemster laat zien welke ontwikkelingen noodzakelijk,
mogelijk of wenselijk zijn.

Het Beemster Zeepfabriekje
is weer open!

naar een nieuwe plek in De Keyser II te verhuizen er ruimte ontstaat
op die locatie voor een zorgcluster. Dit staat ook letterlijk in de visie.
Maar dit is niet zo maar gerealiseerd. Een goed plan vergt een zorgvuldige voorbereiding. En zoals eerder gezegd: alle ontwikkelingen
hangen met elkaar samen. We hebben bij deze locatie ook met het
belang van de bibliotheek en van de school te maken. Wij gaan nu
eerst de plannen uit de visie verder uitwerken, zodat de visie ook echt
gestalte kan krijgen in de toekomst, zonder dat daar overhaaste beslissingen zijn gemaakt, die later niet meer teruggedraaid kunnen worden.
Ik begrijp dat het Beemster Gezond niet snel genoeg gaat en dat zij
daarvoor aandacht vragen. Ik ken hun zorg. Het initiatief is opgenomen in de visie. We blijven met elkaar in gesprek. En in het belang
van het hele dorp werkt de gemeente eerst de visie uit met alle
samenhangende onderdelen van dien.

en nog twee lossen tanden, - samen vier.
Wanneer je oud wordt lijd je veel verliezen,
maar deze gaf ik, eerlijk, met plezier.
En wat is trekken nog in deze tijden?
Ik nam van de homeopaat iets kleins,
waarmee je pijn en pijntjes kunt vermijden.
En yoga doet mij stressbestendig zijn.
Nu loop ik met een prachtig noodgebit.
Het is van “echt” haast niet te onderscheiden,
zo hecht en zo natuurlijk als het zit.
En dat komt me goed uit met Sinterklaas,
de tijd dat ik meer snoep dan het kan lijden –
en gretig bijten kan in…speculaas.
Jan Duin

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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LEZERSFOTO'S

Kerstshoot

Een dubbele regenboog. Waargenomen op 19 november.
Klazina uit Zuidoostbeemster

Informatierubriek

Colofon

Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve, Register- Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenmediator en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding, omgang- beemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumen ouderschapsplan. Volgerweg 120A, 1461 CB Zuidoostbeemster.
beemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl
M 06 5219 96 98, E thoke@acasea.nl, I www.acasea.nl
Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie ZorgAED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene- cirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
straat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities, DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,
e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuis- Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek
Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:
zuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.
Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.
www.onderdelindenbeemster.nl.
0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl

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

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten
en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag
voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat
5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.
www.dierenartspurmerend.nl.

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie
Middenbeemster tel: 0299 690712
Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.
Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure
praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker
leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend. Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt
Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59
06.58878588 www.info@droom-kracht.nl

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen
(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke
receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100
en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een
overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97

Kluitje

	Rene Ros heeft speurwerk verricht naar geruchten over spionnen en geheime agenten op het
fort bij Spijkerboor. Zie zijn website: https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/publicaties/
dossiers/beste-nederlanders/index.php

Samenwerking Binnendijks
met RTV Purmerend
Exact een jaar geleden zijn de
eerste contacten gelegd tussen
Binnendijks en RTV Purmerend. Na de
bestuurlijke fusie zal RTV Purmerend
hoogstwaarschijnlijk aangewezen
worden als lokale omroep voor de
nieuwe gemeente.
Robien Roet-Klaassen uit
Middenbeemster is actief bezig een al
langer gekoesterde wens te realiseren:
professioneel fotograferen. Ze heeft
dit jaar de basiscursus fotograferen
gevolgd aan de Fotovakschool
Amsterdam. De eerste opdrachten
heeft ze ook al achter de rug. Onder
andere een trouw- en bedrijfsreportage
en een familieshoot.
Voor de komende feestdagen wil ze kerstshoots maken. Ze kan daarbij gebruik maken
van de romantische (haptotherapie) praktijkruimte van haar vader in het Kerkebuurtje.
Ze creëert daar in de weekenden een kerstambiance waarin foto’s gemaakt kunnen worden.
Met het gezin, de familie of in andere samenstelling. Desgewenst komt ze ook bij mensen
thuis of fotografeert ze op een andere romantische locatie. Uiteraard houdt ze daarbij rekening met alle Covid19 veiligheidsmaatregelen.

Kluitjes

	Nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend
gedrag (niet-acute zaken): 0800-1205.
Gratis. Via het meldpunt kunnen mensen
die zich zorgen maken over een naaste in
contact komen met zorgverleners in de
buurt. Voor de regio Zaanstreek-Waterland
worden bellers doorverbonden het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg van GGD
Zaanstreek-Waterland. Maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 22.00 uur.

De foto’s worden professioneel bewerkt en
de deelnemers krijgen deze digitaal toegestuurd. Zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze er
verder mee doen. Ook afdrukken is in overleg
mogelijk. Vijf verschillende foto’s voor € 29,95
en tien voor € 39,95.
Er is op dit moment nog zeer beperkte ruimte
op zaterdag 28 november. Daarom wil ze
de eerste weekends in december ook gaan
gebruiken: zondag 6 december of zaterdag/
zondag 13 december. In blokken van ongeveer een uur. Van 10.00 tot 16.00 uur (start
laatste blok).

Deze mediaorganisatie zal via radio, televisie,
internet en sociale media dienen te zorgen
voor werkdagelijks nieuws. Redactioneel zal
de omroep in het komende (overgangs)jaar
steeds meer aandacht aan ons gebied geven.
Dat biedt perspectief voor Beemster bedrijven,
organisaties en bewoners. RTV Purmerend

benadrukt in te zetten op samenwerking en
niet op fusie of overname van de naam en het
blad. Het behouden van de naam en het zelfstandige karakter is essentieel voor het slagen
van de beoogde intensieve samenwerking. De
redactie, in de persoon van ondergetekende,
is sedert enkele maanden vertegenwoordigd in
het team van redacteuren van RTV Purmerend.
Zodoende hebben beide organisaties regelmatig contact met elkaar. Ontstaat er een breder
netwerk. Dat betekent dat wat er in onze droogmakerij georganiseerd wordt bij een breder
publiek bekend wordt. Het komend jaar zullen
we voortgaan met deze samenwerking.
GEERT

Sneeuw/ijsfoto’s

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.

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
Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding u ook in Beemster terecht.
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ
WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische dienMiddenbeemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:
sten en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,
physicallfysiotherapie@gmail.com
mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met des- vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van
kundige vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 maandag t/m vrijdag 0299-426364.
20464700 www.shmpurmerend.nl
Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in 22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.
de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl
Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins
Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203
Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.

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.
www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht
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.

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

Binnendijks op Reces

ZONDAG 29 NOVEMBER:

Op 10/11 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar. Daarna gaan we even recupereren. (ik heb het even opgezocht in de
Dikke van Dale: op krachten komen). Het eerste nummer in de papieren versie verschijnt dan weer op 14/15 januari 2021. Het blijft wel
mogelijk om uw berichten op de site van Binnendijks te plaatsen: www.binnendijks.nu. In de Wintereditie plaatsen we een jaaroverzicht van verschijningsdata.

Nachtelijk bezoek in Hospice Pasje
Milieustraat
Thuis van Leeghwater
Als het goed is hebben
alle bewoners (één pasje
per huishouden) in de
afgelopen periode een
nieuw pasje ontvangen:
Afvalpas Milieustraat.

GEERT

Hoewel we al een aantal heerlijke besneeuwde landschappen hebben ontvangen voor ons
Winternummer, kunnen we nog wel wat winterse taferelen ontvangen. Dat hoeven niet per
se actuele foto’s te zijn. Sterker nog: in mijn herinnering heeft het de laatste winters niet echt
gesneeuwd of stevig gevroren. Ter inspiratie bijgaand een foto van Elly Vlugter. Het oude
schoolgebouw 1976. Ons Hoekje (kruising Volgerweg/Jisperweg). Foto’s met hoge resolutie
opsturen naar redactie@binnendijks.nu.

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:
	Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.

Kerkdiensten

Belangstelling?
www.galleryrobien.com
robien@klaassen-co.nl
www.instagram.com/gallery.robien/
06.36151814

	Documentalist Cees de Groot van het fort
bij Spijkerboor is op zoek naar namen van
muziekbands die geoefend hebben in het
fort. Hij weet dat Ten Sharp er geoefend
heeft maar er zijn meer bands geweest.
Reacties:
documentalistfortspijkerboor@gmail.com.
	Met de benoeming van Saskia Borgers als
Hoogheemraad is het Dagelijks Bestuur
hiervan weer op volle sterkte. Zij neemt de
plaats in van de om persoonlijke redenen
afgetreden Ruud Maarschall.

WEBSITE www.binnendijks.nu

Alle medewerkers van het Hospice in Middenbeemster werden afgelopen week verrast door een
nachtelijk bezoek van de Heiligman (of een van de Pieten). In de gang lagen namelijk een kleine
honderd cadeautjes voor de vrijwilligers en beroepskrachten. Een aangename verrassing. Vooral
omdat de Sint heeft aangekondigd vooral vanuit huis te werken.
(FOTO AANGELEVERD)

Vanaf medio deze maand heeft u
dit pasje nodig om de milieustraat
op te komen. Met dit pasje opent
u namelijk de slagbomen. Heeft
u al een afvalpas die u gebruikt
voor de (ondergrondse) afvalcontainer, dan is die ook voor toegang
tot de milieustraat en ontvangt
u geen nieuwe pas. Alleen particulieren mogen hier hun grof
afval brengen. Bedrijven mogen
geen gebruik maken van de milieustraat, zij moeten zelf voor de
afvoer van hun afval zorgen. Let
op: aan het opnieuw aanvragen
van een pasje zijn kosten verboden. Bewaar deze dus goed.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
09.45 uur Dienst met voorganger Zr. C. Laros, organist Joke
Tuinman
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER: ALLEEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL WAAR DE KERKDIENST LIVE TE VOLGEN/
TERUG TE ZIEN IS. DEZE DIENST IS ALLEEN VOOR GENODIGDEN.
10.00 uur “ Keyserkerk” Dienst in het teken van “Gedachtenis van
Gestorvenen” met ds. Nico Schroevers, Femke Leek, solozang.
RK JOANNES DE DOPER:
10.00 uur Kerkviering in het Koetshuis met voorganger
M. Momot. Wilt u aanwezig zijn dan is reserveren noodzakelijk:
op dinsdagmiddag tussen 13.00- 16.00 uur tel: 681476
ZONDAG 06 DECEMBER
DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
Oecumenische dienst in de Keyserkerk
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER
VIA KERKDIENSTGEMIST.NL WAAR DE KERKDIENST LIVE
TE VOLGEN /TERUG TE ZIEN IS. WILT U BIJ DE DIENST
AANWEZIG ZIJN DAN IS RESERVEREN VERPLICHT VIA
MARIE-LUISE-DOW@QUICKNET.NL
10.00 uur “Keyserkerk”, Tweede Oecumenische Adventsdienst
met de voorgangers: Jan Duin, Corrie Laros en Nico Schroevers,
m.m.v. Daphne Bečka & de Carol Singers.
RK JOANNES DE DOPER:
Oecumenische Dienst in de Keyserkerk.
RK NIKOLAASKERK
Bijeenkomsten onder de gebruikelijke voorwaarden ivm Covid19.
ZATERDAG 28 NOVEMBER:
12.00 uur Jongerenviering; Kapelaan Mariusz Momot
ZONDAG 29 NOVEMBER:
10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel (1e zondag van
de Advent; begin van het kerkelijk jaar); mmv een zeer beperkt
Klein Koor
ZATERDAG 05 DECEMBER:
12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha
ZONDAG 06 DECEMBER:
10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;
mmv Klein Koor

kijk eens op www.binnendijks.nu

Wilt u
adverteren?
Kijk op onze website
of mail naar
info@binnendijks.nu

0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

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

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

Xxxxxx 2019
DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945

PAKKET BUDGET
CREMATIE DEKKER

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.

Trots op dit
resultaat.

www.uitvaartpurmerend.nl

€ 1945,PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

€ 3445,-

26-02-20 14:17

V
_VZ.indd Aangepast

dijks_BoekBiB_Omsl_Rug16mm

90779_StBinnen

PAKKET CREMATORIUM
PURMEREND

€ 4975,-

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

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

Dit is nou vakmanschap. Nieuwsgierig?
Ga naar www.rijser.nl
Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

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

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.
Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

Wegwijs op internet
met het gratis
online lesprogramma

Meld u gratis aan!
088 344 2000
ouderenfonds.nl/
welkom-online

