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Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster.
Volgende verschijningsdatum: 2 juli 2021. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 vóór 12.00 uur!

Team Binnendijks
zoekt versterking
Binnendijks kent een fysieke en
elektronische versie. Kortweg: blad
en site. De redactie wil het blad in
de toekomst meer in gaan zetten op
‘achtergrondverhalen, verdieping en
human interest.
Voor de actualiteit willen we meer gaan concentreren op de site. Voor beide onderdelen
zoeken we enthousiaste mensen die ons team
willen komen versterken.
1. Redactie site (gekoppeld aan facebook):
	Dagelijks krijgen we berichten binnen
(tekst en beeldmateriaal) die om ‘snelle
plaatsing’ vragen op de site. We zoeken
mensen die het leuk vinden om de site
actueel te houden. Met kant en klaar aangeleverde berichten. Maar ook berichten
die enigszins aangepast moeten worden.
Dit kan ‘van huis uit’ gedaan worden.
www.binnendijks.nu.
2. Redactie blad:
	We krijgen regelmatig suggesties om
bepaalde activiteiten, initiatieven of per-

sonen eens bij een breder publiek onder
de aandacht te brengen. We zoeken
mensen die het leuk vinden om daar iets
in te kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door
verslag te doen van een activiteit of het
schrijven van een stukje naar aanleiding
van een interview.
redactie@binnendijks.nu.

Workshops ‘vruchtbaar en
eetbaar Z’INN’ in en rond de
Kapel in Zuidoostbeemster

Binnendijks is een bewonersinitiatief. Een
klein team vrijwilligers. Met een bestuur en
een redactie. We hebben geen winstoogmerk.
We beschouwen ons als een sociale voorziening. Recentelijk hebben we uitgesproken om
ook na de gemeentelijke fusie gewoon door te
gaan. Zolang we voldoende draagvlak (financieel en inhoudelijk) ervaren. Wil je ook bij dit
team horen? Een afspraak voor een nadere
kennismaking is snel gemaakt.
GEERT HEIKENS; STUKJESSCHRIJVER EN
(MEDE) EINDREDACTEUR BINNENDIJKS.
0299683224/06.15287656/
REDACTIE@BINNENDIJKS.NU

Dit jaar uitsluitend
alternatieve Beemsterkermis
Dit jaar komt er van 25 juli tot en met 1 augustus alleen een draai- en
kinderkermis op het IJsbaanterrein in Middenbeemster.
Op het middenterrein worden diverse activiteiten georganiseerd, maar er wordt
geen alcohol geschonken en het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Het
IJsbaanterrein wordt ingericht als eenrichtingsverkeer om de 1.5m afstand te kunnen waarborgen. Hou onze website & Facebookpagina van Stichting Beemster Gemeenschap goed in de
gaten voor meer nieuws. Wij rekenen op uw begrip.
BESTUUR STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP

Wij zoeken voor onze tuin in
Middenbeemster een hulp voor lichte tuinwerkzaamheden, ook scholieren kunnen reageren.
Werktijden en vergoeding in overleg.

Door Covid 19 zijn de activiteiten
in en rond de oecumenische
ontmoetingsplek Z’INN grotendeels
stil komen te liggen. Daar gaat
verandering in komen.
Pionier en programmamaker Jacquelien Weel,
opvolger van Marie Schroevers, wil concreet aan de slag om de nu nog redelijk eenzijdig ingerichte tuin rond de Kapel, struiken
en gras, om te toveren tot een oase. Waar
het goed toeven is. Samen met Minke Lammers en hovenier Bram Engberts wil ze om
te beginnen een deel van de struikentuin aan
de oostzijde omzetten tot een plek met eetbare vruchten. Dit doet ze door het aanbieden
van een drietal workshops onder leiding van
Bram. Zodat bewoners samen aan de slag
gaan. Deels theorie maar vooral ook praktisch. De eerste workshop gaat over stekken.
Wat is het. Hoe doe je het. Wat doe je met de
stekken? De tweede workshop gaat over het
klaar maken van de bodem zodat (tijdens

Voor meer info, bel 06-511 80 609

OVERIGE ARTIKELEN STAAN
OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU

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

de derde workshop) geplant kan worden.
Daarmee ondergaat dit deel van de tuin al
lerende een metamorfose. De inzet is om het
daarna voort te zetten in andere delen van de
tuin. Om ook daar fruit en groente te planten.
Waarbij de bewoners actief betrokken blijven
bij het onderhoud. Maar zeker ook kunnen
profiteren van de opbrengst. Op deze wijze
wordt dit bijzondere stukje Zuidoostbeemster
nog waardevoller om te vertoeven.
De 1e workshop (stekken) start maandagavond 28 juni. Van 19.00 – 21.00 uur. Voor
volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar). Workshop 2 (bodem klaar maken) start ergens
begin september en workshop 3 eind september/begin oktober. Een workshop kost
€10,- (kinderen t/m 18 jaar €5,-). Betalen op
de avond middels een ‘tikkie’. Opgeven kan
tot en met 23 juni. Neem bij de eerste workshop zelf een snoeischaar mee. Opgave kan
via de site Zinn.beemsterkerk@gmail.com.
GEERT
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In gesprek met…

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS
OF WILT U EENS ADVERTEREN?
www.binnendijks.nu

Douwe Dokter & Debby Dolstra P3 popt op in het park

Nieuwe contacten leggen in tijden van corona is een enorme uitdaging, ook als
burgemeester. Daarom geef ik bijzondere Beemsterlingen, óf mensen betrokken bij de
Beemsterse gemeenschap, graag een platform in deze column. Het liefste op locatie!

Veel NIEUWE KLEUREN nagellak
van € 3,99 bij:

Van17 juli t/m 21 augustus popt P3 iedere zaterdag op met een uniek podium in het Leeghwaterpark van Purmerend (amfitheater). Kinderprogramma in de middag, live muziek in de vroege
avond, silent disco later op de avond. Kosten: € 15,- ex. fee (kids) en € 19,50 ex. fee (live & silent
disco). Info/tickets: www.p3purmerend.nl. Covidregels worden in acht genomen.

Het unieke Beemster landschap
is wereldberoemd. Het zijn de
agrariërs die dit mooie uitzicht beheren en onderhouden. Maar hoe doen zij dat
en wat komt daar allemaal bij kijken? Binnendijks heeft ons gevraagd om hier
wat meer over te vertellen.

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

Gezond Bewegen 60+
Zuiderhof
ontmoet onze kandidaten
kom naar de online bijeenkomst
zaterdag 26 juni 15.30-17.00 uur

meld je aan op Beemster.GroenLinks.nl/agenda
of scan de QR-code
Volg ons op Facebook: GroenLinks Purmerend
Instagram: @glpurmerend Twitter: GL_Purmerend

VVV BEEMSTER

Vrijdag 4 juni. Het wekelijkse uurtje
gezond bewegen voor bewoners en
omwonenden van Zuiderhof. Onder
leiding van Spurd. Ditmaal met een
extra accent. Want vandaag is het de
nationale dag van het balkon bewegen.
Ik wist het niet. In Zuidoostbeemster wordt
er ook niet op het balkon bewogen maar
buiten op het grasveld. Deels in de schaduw.
Anderen kiezen voor de zon. Even over half
twaalf start de juf de muziek. Een kleine vijftien deelnemers. Allemaal doen ze op eigen

BEEMSTER NIEUWS

Vaderdagactie
3 uur VISIT Beemster Twizy
Inclusief puzzeltocht
Speciale prijs t/m 20 juni € 70
Fiets & Geniet pakket
Wegens succes verlengd
2 routes “Op de kaart gezet”
2 sapjes van Eerlijk & Heerlijk
Speciale prijs € 7,50
Agrarisch Museum Westerhem &
Betje Wolff Museum
Vanaf 16 juni weer geopend
Op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag
Keyserkerk
Elke zondagmiddag geopend
Van 13.00 – 17.00 uur
VISIT Beemster Twizy
zomerarrangement
VISIT Beemster Twizy tour door
De Beemster & De Rijp
Fluisterbootje door Eilandspolder
Te boeken vanaf 1 juli
www.visitbeemster.nl/twizy
Blijf op de hoogte van alle acties,
activiteiten en evenementen
door je aan te melden op onze
nieuwsbrief. Zie www.visitbeemster.nl.
Of volg VISIT Beemster op:

niveau mee. De een uitbundig. De ander iets
gereserveerder. Tenslotte duurt het zeker een
half uur. Aan de rand zitten een aantal bewoners die uiteenlopende motieven hebben om
niet mee te doen. Na twintig minuten komt
een extra verrassing. Een duo komt zingen
en er wordt koffie gezet voor na afloop. Allemaal gratis vandaag vanwege die nationale
dag. Het gaat er op een ontspannen manier
aan toe. Niemand stoort zich er aan dat ik niet
meebeweeg maar wel een bakje koffie met
chocolaatje neem.
GEERT

BEZOEKERSCENTRUM
Bezoekerscentrum Beemster is
geopend op dinsdag t/m zondag
van 10.30 - 13.00 uur.

Samen met Beleef de Beemster heeft VISIT Beemster een speciale Vaderdagactie: de Twizy
puzzeltocht ‘Ontdek de Beemster’ voor €70 per Twizy. Ontdek de Beemster op een verrassende manier met een roadbook en leuke opdrachten. De Vaderdagactie geldt voor boekingen
met de Twizy in de periode 20 juni t/m 11 juli 2021. Deze actie is te boeken t/m 20 juni 2021 via
de webshop van VISIT Beemster www.visitbeemster.nl/twizy/.
Met dit heerlijke weer is het volop genieten in De Beemster! Fietsend of wandelend, op onze
elektrische scooter of open rijden in de Twizy. We hebben hiervoor leuke routes beschikbaar,
zoals de nieuwe ‘Leeghwaterroute’ en ‘Ontdek de historie van De Beemster’. De ‘Markermeerroute’ brengt je langs verschillende molens waaronder De Nachtegaal. Binnenkort wordt
daar in het kader van Ode aan het landschap en de opening van het Fortenseizoen de ‘Inundatieroute’ aan toegevoegd. Zo geniet je en leer je ondertussen ook nog interessante feiten over
De Beemster. Zie routes op de webshop van www.visitbeemster.nl/.
Speciaal voor Ode aan het Landschap komt de unieke tentoonstelling ‘De Hollandse Waterlinies door een andere bril’ naar Fort bij Spijkerboor. In het waterlinielandschap van de Stelling
van Amsterdam kun je van alles zien. Middels een 3D bril leer je wat het verhaal daarachter is.
Van 16 juli t/m 29 augustus is deze tentoonstelling te bezichtigen. Zie voor meer informatie
www.visitbeemster.nl/actueel/.
Wil je op een unieke manier een dag vertoeven in het Land van Leeghwater? Dan is het nieuwe
zomerarrangement van VISIT Beemster & Beleef de Beemster een absolute aanrader! Na een
tour met de Twizy door De Beemster en De Rijp stap je in een fluisterbootje en maak je een
onvergetelijke tocht door de prachtige Eilandspolder. Vaar geruisloos door het bijzondere
landschap en geniet van de rustgevende omgeving. Dit zomerarrangement is te boeken vanaf
1 juli. Voor meer informatie zie www.visitbeemster.nl/arrangementen/.

WWW.VISITBEEMSTER.NL

Onze webshop is altijd open!
www.visitbeemster.nl/shop
We verkopen o.a.
Diverse routes
Beemster sokken
Beemster’s Trots pakketten
Beemster vlaggen
Boeken, zoals Land van
Leeghwater van Bob Kiel
Boeken
En andere (h)eerlijke
Beemster producten
In De Beemster bezorgen we je
bestelling voor een kleine vergoeding
(€ 2,50) bij je thuis.

Op één van de eerste zomerse dagen van het
jaar ga ik op bezoek bij kaasboerderij RUST.
De ochtendzon zorgt ervoor dat we heerlijk
buiten kunnen zitten, in het gezelschap van
een boel geiten, twee spelende katten, wat
loslopende kippen en een vriendelijke waakhond. Ik snap direct waarom ze de boerderij
hebben omgedoopt tot RUST. Debby: “Na
mijn burn-out had ik rust nodig. De geiten
hebben daar bij geholpen.”
Boer vindt vrouw
Het is een mooi stel bij elkaar – Douwe als
geboren en getogen Fries en Debby als echte
stadsmeid uit Kattenburg, één van de drie
Oostelijk Eilanden van Amsterdam. Douwe
komt uit een boerengezin en is als bomenhandelaar niet anders gewend dan de kaplaarzen.
Debby moest daarentegen nog even wennen
aan het feit dat de lokale bakker alleen op
zaterdag stokbrood bakt. Toch hebben ze
samen hun draai gevonden in Noordbeemster. Debby vertelt: “Het is begonnen toen ik
een perenboom bij hem kocht. De vonk sloeg
eigenlijk meteen over. Anderhalf jaar later
zijn we hier gaan wonen aan de Noorddijk. Ik
wist vrijwel meteen dat ik Douwe niet naar de
stad zou krijgen. Om in zijn termen te praten:
sommige bomen kun je nu eenmaal niet verplanten. Bovendien zat ik midden in een
heftige burn-out na jarenlang werk als maatschappelijk werker bij een school. Ik zocht
rust, in mijn hoofd, maar ook om mij heen. Die
ultieme rust heb ik nog niet gevonden, maar
hier mijn plekje vinden en lekker bezig zijn
met mijn geiten en de kaas helpt enorm.”
Van kweker naar voortuin
Tijdens ons gesprek klinkt er opeens een
schel alarm uit Debby’s telefoon: de kaas
moet in de strem. Dus vervolg ik het gesprek
met Douwe: “Ik groeide op tussen de bomen
– mijn ouders waren fruittelers. Daar ben ik
ook in eerste instantie mee begonnen, daar
wist ik het meeste van. Na tien jaar fruit telen
heb ik van de bomenhandel mijn hoofdzaak
gemaakt, samen met Jacob Walburg van De
Vlijt. Fruitbomen zijn mijn expertise, daar

ligt de focus dan ook op. Ik koop bomen op
van fruitkwekers die stoppen of zich ergens
anders op richten. Soms zijn het zelfs bomen
van vóór de oorlog, prachtig. Daarna gaan de
bomen naar hun nieuwe plek. Soms zijn dit
tuinen in Beemster, als inwoners bijvoorbeeld
hun erf zoveel mogelijk willen terugbrengen
naar de originele staat, inclusief imponerende
fruitbomen voor de woning. Maar we komen
in heel Nederland met onze bomen, en soms
zelfs België of Duitsland. Het is een klein
wereldje, de bomenhandel, en we hebben het
afgelopen jaar ontzettend druk gehad. Bijna
iedereen is wel aan de slag gegaan met zijn of
haar tuin.”
Kaas en kletsen
Debby heeft zich inmiddels weer bij ons
gevoegd. Debby vertelt: “De kaas wacht
op niemand. Daarom heb ik Linda aangenomen, zij is echt een aanwinst en helpt met
alle stappen van het kaasmaken. Ik begon
met kaas maken omdat ik rustig weer wat op
wilde pakken na mijn burn-out. We begonnen
met drie geiten, dit werden er later zes. Inmiddels zijn het er zo’n zeventig. De productie is
een stuk groter geworden dan ooit de bedoeling was, maar het is dan ook wel heel lekkere
kaas. We hebben bewust Franse Alpinegeiten
gekruist met de Hollandse bok, waardoor de
kaas mild van smaak is. We horen vaak terug
van klanten dat zelfs hun vrienden of kennissen
die geen geitenkaas lusten, het lekker vinden.
Tijdens corona hebben we ook echt topdrukte
gehad. Mensen stonden soms een half uur in
de rij voor onze boerenkraam! Om daarna even
bij Douwe en de boomgaard te kijken. Stonden
we dan, met z’n tweeën… Maar weet je, mijn
doel was om een mooie plek te creëren hier
in Beemster. Een gemoedelijke plek waar je
zonder stress een kwartiertje kunt babbelen
met de klant. Mensen weten ons hier inmiddels
te vinden, en dat vind ik het belangrijkste. Daar
doe ik het voor.”
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP

Alles op z’n tijd
Het is u vast niet ontgaan, de laatste
weken is het ineens topdrukte op
het land. Niet alleen overdag is het
een komen en gaan van allerhande
trekkers en machines maar ook ’s
avonds laat en zelfs ‘s nachts gaat het
hele circus door.
Doordat dit voorjaar lang koud en nat bleef,
is het vele voorjaarswerk opgeschoven. Deze
klussen moeten nu in nog minder tijd dan
anders worden geklaard. Boeren zijn gelukkig
gewend om zich aan te passen aan de omstandigheden; je kunt immers plannen wat je wilt,
de natuur laat zich niet sturen. Maar het zonnetje liet nu wel erg lang op zich wachten! Toen
het als bij toverslag eindelijk mooi weer werd,
gingen al gauw alle seinen op groen.
Op zo’n moment is het voor boeren en loonwerkers al duidelijk: het wordt de komende
tijd flink aanpakken. Ook de onderlinge saamhorigheid wordt nogmaals bevestigd: deze
dagen zijn er geen concurrenten maar enkel
collega’s en waar het nodig is, helpt men
elkaar tot diep in de nacht.
Bij de grasoogst is het juiste moment van
inkuilen van groot belang. Dit is immers het
voer voor de winter. Des te meer voedingsstoffen er nu van het gras behouden kunnen

worden, des te minder krachtvoer er straks
moet worden bijgevoerd. Dit is beter voor de
koe, beter voor de portemonnee én beter voor
het milieu! Dus zeker de moeite waard om
door te werken tot de klus is geklaard.
Natuurlijk zitten deze mannen en vrouwen ook
liever ’s avonds met een biertje bij de barbecue
en daarna lekker naar bed. Maar zij weten
waar hun verantwoordelijkheid ligt, en met
mooi weer betekent dat lange dagen maken,
ook in het weekend en zo nodig ’s nachts.
Van boeren buiten Beemster horen wij dat
er wel eens klachten binnenkomen over het
tot laat doorwerken in het land. In sommige
gevallen leidt dit tot flinke discussies of wordt
zelfs de politie gebeld. Voor zover wij weten
is dit gelukkig in Beemster niet het geval
geweest. Wij zijn trots op de Beemster bewoners dat zij begrijpen dat dit nu eenmaal hoort
bij wonen in een landelijke omgeving, een
kleine prijs om te betalen voor een prachtig
uitzicht het hele jaar rond.
Dus als u eens niet kunt slapen door het
gebrom van machines op het land, draait u
zich dan rustig nog een keertje om en bedenk
maar dat dit alvast de eerste voorbereidingen
zijn voor uw ontbijt.
PETER EN RIANNE DE WIT

Fight Cancer
Purmerend-Beemster
Zaterdag 28 augustus zijn er op vier locaties verschillende sportieve en culturele activiteiten om
geld in te zamelen voor kankeronderzoek: Festival2Fight Cancer. Met de hele dag coronaproof
verschillende activiteiten. Deelnemers betalen om mee te doen aan een activiteit van Festival2FightCancer en zij kunnen zich daarnaast laten sponsoren. Ook is het mogelijk los van een
deelnemer een bijdrage over te maken aan Fight Cancer. Er zijn activiteiten voor verschillende
leeftijden en doelgroepen. Alleen en in teams. Hou daarom 28 augustus vrij in de agenda.
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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.
Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van
omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
27 mei 2021

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum besluit
27 mei 2021

Locatie + Postcode
Project/activiteiten
Kruisoorderweg naast nr. 1, Het dempen van een sloot
Noordbeemster
i.v.m. het samenvoegen
van 2 percelen grond.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

Datum toezending Locatie
27 mei 2021
Nekkerweg t/o nr. 71,
Zuidoostbeemster
27 mei 2021
Remarkastraat 3,
1461HL Zuidoostbeemster

Project/activiteiten
Het aanleggen van een
tijdelijke brug.
Het betrekken van de
garage bij de woning d.m.v.
een doorbraak in de
zijgevel.
27 mei 2021
Hobrederweg 12,
Het aanleggen van een
1462LJ Middenbeemster dam met duiker inclusief
inrit.
31 mei 2021
Jisperweg 1,
Het tijdelijk plaatsen van
1463PH Noordbeemster een woonunit i.v.m.
verbouw woning.
1 juni 2021
Rijperweg 50,
De bestaande
1462ME Middenbeemster dakcondensor vervangen
door een gaskoeler.
1 juni 2021
Vredenburghweg 1,
Het aanbrengen van
1461GT Zuidoostbeemster lichtreclame tegen de
zijgevel van het pand.
2 juni 2021
Middenweg 186a,
Het realiseren van een
1462HL Middenbeemster appartement in een
bestaand woongebouw.
2 juni 2021
De Keyzer, deelplan 7
Het oprichten van 18
appartementen verdeeld
over 2 blokken.
4 juni 2021
Middenweg 40a,
Het oprichten van een
1463HC Noordbeemster tijdelijke mantelzorgwoning.
8 juni 2021
Rijperweg 50,
Het vervangen van de
1462ME Middenbeemster bestaande (gevel)reclame.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT
Datum besluit
3 juni 2021

Locatie
Project/activiteiten
Middenpad 1,
Brandveilig gebruik t.b.v.
1461BW Zuidoostbeemster ingebruikname tijdelijke
uitbreiding basisschool De
bloeiende Perelaar
(gebouw Noord).
3 juni 2021
Middenpad 1,
Brandveilig gebruik t.b.v.
1461BW Zuidoostbeemster ingebruikname tijdelijke
uitbreiding basisschool De
Wilgenhoek (gebouw Zuid).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn de hierboven vermelde vergunning(en) te verlenen.

Met ingang van 8 juni 2021 ligt het ontwerp van de omgevingsvergunning met
andere relevante stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze
termijn kunnen zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar worden
gemaakt bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,
Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Het ontwerpbesluit en de daarop
betrekking hebbende stukken kunnen via vergunning@purmerend.nl digitaal
worden opgevraagd o.v.v. het project en de locatie.

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp
van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 – Partiële herziening 2021 ter
inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden
opgesteld, aangezien het plan niet voorziet in ontwikkelingen die belangrijke
negatieve milieueffecten hebben.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0370.BPBUITEN2012HERZ21ON01) ligt met ingang van 14 juni tot en met 26 juli 2021 ter inzage. In verband
met de maatregelen inzake 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
Ontwikkeling per e-mail (bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net) of
telefonisch via (0299) 452 452. De stukken worden u dan toegezonden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl.
REACTIEMOGELIJKHEID
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die een
mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met de mevr. Vuong van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, (via telefoonnummer (0299) 452 452). De tijdig
ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere
besluitvorming.

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.

De afgelopen maanden hebben we samen met inwoners en belanghebbenden
van Noordbeemster en Westbeemster nagedacht over de toekomst van de
dorpskernen. We verzamelden ideeën en legden bouwstenen voor waar u op
kon reageren. Met uw inbreng hebben we een concept Dorpsontwikkelingsvisie
gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders bespreekt de concept
Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster op 15 juni 2021.
Hierna kunnen alle belanghebbenden over het concept plan hun mening geven.
PUBLICATIE BESLUIT
Het besluit publiceert de gemeente in het Noordhollands Dagblad. Vanaf de
dag van publicatie ligt de concept Dorpsontwikkelingsvisie voor een periode van
6 weken ter inzage. U heeft dan ook gelegenheid om in te spreken. De gemeenteraad neemt de inspraakreacties mee in haar besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting
vindt dit in september 2021 plaats.

ZAKELIJKE INHOUD
De herziening betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied
2012 en beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het
gehele grondgebied van de gemeente Beemster op die van de dorpen Middenbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster na. Het plan is geactualiseerd
met opname van postzegelplannen en projectafwijkingen, daar waar nodig verbeterd en op een aantal onderwerpen aangepast en houdt rekening met de
komst van de Omgevingswet.

MEER INFORMATIE
Na de publicatie van het besluit is de concept Dorpsontwikkelingsvisie te bekijken
op de website www.visievanbeemster.nl en op afspraak in het gemeentehuis
van Beemster. We laten u op de volgende manieren weten hoe u kunt inspreken:
via de nieuwsbrief, social media en een informatiebrief aan de inwoners en
belanghebbenden van beide dorpskernen. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid
om met het projectteam van gedachten te wisselen en uw vragen te stellen.
Ook hierover ontvangt u meer informatie.

V.l.n.r. Pieter Wickel (burgerinitiatief Breedband Beemster), wethouder Dick Butter,
burgemeester Karen Heerschop en Frank van Boven (burgerinitiatief Breedband
Beemster).

Kijk op www.visievanbeemster.nl voor meer informatie over de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Hier kunt u zich ook inschrijven
voor de digitale nieuwsbrief.

VAAR MEE OP DE BLAUWE GOLF MET
EEN DIGITALE VAARGIDS
De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken
van een digitale vaargids. Varen in de provincie Noord-Holland draait om genieten, maar ook om vlot doorvaren. Dat kan met een digitale vaargids. Naast
persoonlijke routeinformatie en handige vaarinformatie is het mogelijk om
automatische openingsverzoeken te sturen naar meer dan 50 aangesloten
bruggen in Noord-Holland. De provincie stimuleert hiermee het in konvooi varen.
Daardoor hoeft de brug minder vaak open en dat zorgt voor een betere doorstroming op weg én water.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juni 2021 met besluitnummer
1545463 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
Middenweg 186k in Middenbeemster

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u
dat kunt doen.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juni 2021 met besluitnummer
1542587 het volgende besloten:

Limousinstraat 15 t/m 49 (oneven) in Middenbeemster

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u
dat kunt doen.
Burgemeester en wethouders hebben op 4 juni 2021 met besluitnummer
1545539 het volgende besloten:

Middenweg 40a in Noordbeemster

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

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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VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN
GEMEENTERAAD OP 29 JUNI 2021
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).
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 staan onder andere
de volgende onderwerpen:
Het voorstel tot het uiten van wensen en bedenkingen op het concept van
de MRA Verstedelijkingsstrategie.
Met de Verstedelijkingsstrategie bepalen de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) en het Rijk samen de koers voor de ontwikkeling van de MRA op de
middellange (2030) en lange termijn (2050). De strategie brengt keuzes op
verschillende gebieden bij elkaar: van wonen, werken, mobiliteit en leefkwaliteit tot landschap, energie, (drink)water, klimaatadaptatie en ecologie. De
raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een gezamenlijke overwegend
positieve reactie van de deelregio Zaanstreek-Waterland op dit concept.
Het voorstel tot het uiten van wensen en bedenkingen op het aandeelhouderschap van de Vervoerregio Amsterdam in het GVB en het hiervoor wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
De vervoerregio verzorgt het openbaar vervoer in de regio. Het beoogde
aandeelhouderschap is bedoeld om de samenwerking met het gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam te verbeteren. De raad wordt voorgesteld om
hiermee in te stemmen.
Het voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerd managementplan
UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.
Dit plan beschrijft op welke wijze de uitzonderlijke universele waarde van het
erfgoed in stand wordt gehouden door de siteholders, de gemeente Beemster
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en alle andere betrokken partijen. De actualisatie is van technische aard en bevat geen nieuw
beleid.
Het voorstel tot het vaststellen van de sportvisie “Sport in Beweging”.
Dit is een gezamenlijke visie van de gemeenten Beemster en Purmerend. De
visie gaat uit van 6 pijlers: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur,
vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen
en topsport die inspireert. Hiervoor zal na de vaststelling van de visie een
uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Het voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en de
begroting 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
Het vaststellen van een aantal geharmoniseerde verordeningen. Dit is noodzakelijk in verband met de komende fusie tussen de gemeenten Beemster
en Purmerend. In deze vergaderingen liggen de volgende verordeningen
voor: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de verordening voor de
bekostiging van het leerlingenvervoer, de verordening sociaal medische indicatie
(voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming voor kinderopvang
aan ouders met sociale, psychische of medische problemen) en de verordening
voor de adviesraad Sociaal Domein (dit met als doel om per de fusiedatum
te komen tot 1 adviesraad voor de nieuwe gemeente).
In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de voorstellen waarover in de raadscommissie een positief advies is gegeven.

VASTSTELLEN:

VASTSTELLEN:

WORD ABONNEE VAN
ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

DELTA Fiber Netwerk heeft de aanleg van het glasvezelnetwerk in Beemster afgerond. Er zijn in totaal 800 woningen aangesloten in het gebied. Op 18 juni
2019 ging de eerste schop de grond in, en nu is het dan echt zover. Met 100
man zijn 2 bovengrondse en 65 ondergrondse verdeelpunten geplaatst en is
bijna 800 kilometer glasvezelkabel geblazen. Mede dankzij de hulp van het burgerinitiatief Breedband Beemster, de inzet van de gemeente en haar ambassadeurs in het gebied is de aanleg nu afgerond.

NOORDBEEMSTER EN WESTBEEMSTER:
PUBLICATIE CONCEPT
DORPSONTWIKKELINGSVISIE

BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van
plan bent, neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Misschien komen we
samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag
waarop het besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl een bezwaarschrift indienen.
U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het
team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA in Purmerend. Voor meer
informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
een duidelijke omschrijving van dit besluit;
de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht
mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.
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.

Ondergrondse
afvalcontainers
in mijn straat?

De agenda’s kunnen wijzigen! Kijk voor de laatste versie en de stukken op
website www.beemster.net.

e aan de l i m
j
i
ou

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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et

Locatie + postcode
Project/activiteiten
Rijperweg 91,
Het verbouwen van de
1462MD Middenbeemster bestaande berging tot
werkplek aan huis.
26 mei 2021
Rijperweg 26,
Het slopen van de
1464MB Westbeemster bestaande woning en het
realiseren van een nieuwe
woning.
28 mei 2021
Westdijk 31 ernaast ,
Het aanleggen van
1464PB Westbeemster een dam.
28 mei 2021
Zuiderpad 75,
Het plaatsen van een
1461BS Zuidoostbeemster dakkapel en erker aan de
voorzijde, het realiseren
van een nokverhoging en
het plaatsen van een
opbouw op de aanbouw
aan de achterzijde van de
woning.
1 juni 2021
Molwijk 1,
Het plaatsen van een
1462GC Middenbeemster dakkapel op het zijdakvlak
van de woning.
1 juni 2021
Beemster perceelnr. 3022 Het uitvoeren van
sectie D
werkzaamheden i.v.m.
aanleg nieuw warmtetracé
tussen Purmerend en
Middenbeemster (tracé 6).
1 juni 2021
Beemster perceelnr. 4526 Het uitvoeren van
sectie D
werkzaamheden i.v.m.
aanleg nieuw warmtetracé
tussen Purmerend en
Middenbeemster (tracé 7).
1 juni 2021
Beemster perceelnr. 3966 Het uitvoeren van
sectie D
werkzaamheden i.v.m.
aanleg nieuw warmtetracé
tussen Purmerend en
Middenbeemster (tracé 9).
2 juni 2021
De Nieuwe Tuinderij
Het plaatsen van een
bouwnr. 56
kozijn in de zijgevel van de
uitbouw (optie).
6 juni 2021
Zuiderpad 24,
Het realiseren van een
1461BT Zuidoostbeemster dakopbouw op de
bestaande aanbouw en het
doortrekken van de kap.
7 juni 2021
Middenweg 118,
Het vervangen en
1462HK Middenbeemster vergroten van de
bestaande aanbouw.
8 jun 2021
Benonistraat 6,
Het plaatsen van een
1461DH Zuidoostbeemster dakkapel op het
voordakvlak van de
woning.
8 juni 2021
Hobrederlaan 2,
Het vervangen van twee
1461DR Zuidoostbeemster schuren door één nieuw te
bouwen schuur.
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER

TERINZAGELEGGING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED 2012 –
PARTIËLE HERZIENING 2021

AANLEG VAN HET GLASVEZELNETWERK
IN BEEMSTER AFGEROND

H

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!

BESTUUR

ALGEMEEN

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

BINNENDIJKS 23/24
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JO17 WBSV zoekt spelers
voor de zondag

WelzijnWonenPlus
zoekt vrijwilligers
WelzijnWonenPlus is in Purmerend/
Beemster op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om op regelmatige
basis mantelzorgers, mensen die
langdurig voor iemand zorgen, te
helpen met hun mantelzorgtaken. De
mantelzorger heeft dan even tijd om
iets voor zichzelf te doen.

Het JO17 team van WBSV
gaat volgend jaar op zondag
voetballen. Ze zoeken nog
een aantal spelers om het
team te versterken. Zijn er
jongens die op zaterdag een
baantje hebben en dus liever
op zondag voetballen? Geef
je op bij WBSV.

GEZOCHT:

Oud-leerlingen RijksHBS,
Rijksscholengemeenschap &
Jan van Egmond Lyceum

18 juni 2021

Vind je het leuk om voor een ander iets te
betekenen tegen een kleine vergoeding? Ben
je gepensioneerd, volg je een studie of heb
je gewoon de tijd en op zoek naar dankbaar
vrijwilligerswerk? Dan is vervangende mantelzorg misschien iets voor jou. Een mantelzorger kan dan even iets anders doen, zonder

BINNENDIJKS 23/24

18 juni 2021

7

Tentoonstelling
atelier Beeldend

de angst te hebben dat het thuis niet goed
gaat. Je gaat bijvoorbeeld met iemand wandelen, spelletje doen of iets waar jullie beiden
interesse in hebben.
Dit is een pilotproject in samenwerking met de
gemeente Purmerend/Beemster om overbelasting onder mantelzorgers tegen te gaan. Voor
dit vrijwilligerswerk kan je een vergoeding
krijgen (€ 5,- per uur tot een max van € 1.800,per jaar naast een eventuele uitkering bij verdienen). Je wordt begeleid door een consulent
van WelzijnWonenPlus Purmerend/Beemster.
Interesse? Bel naar de consulenten op 0299
820 133, neem contact op via purmerend@
welzijnwonenplus.nl of kijk op welzijnwonenplus.nl/vrijwilliger-vervangende-mantelzorg.

LEZERSFOTO

De Keyser begraven in Zuiderkerk
In het stukje over Hendrick de Keyser is een storende fout geslopen. Hendrick heeft niet de Oosterkerk gebouwd. Die eer komt Adriaan Dorstman toe. Rond 1670. Hij heeft wel de Noorderkerk en Zuiderkerk gebouwd. Hij ligt dan ook begraven in de Zuiderkerk. Met dank aan Hans
Plantfeber die de redactie hierop attent maakte.

Hospice Thuis van Leeghwater
onthult nieuw logo

Donderdag 3 juni opende Atelier
Beeldend van Breidablick feestelijk
in de Kosterij Bij Moeders in
Middenbeemster een roulerende
tentoonstelling.
Van 3 juni tot en met 3 juli zullen elke tien
dagen verschillende kunstenaars hun werk
tonen. Daarnaast wordt er elke week een
kunstwerk op de facebookpagina van Breidablick digitaal tentoongesteld.
Tijdens de corona tijd zijn de cursisten in kleinere groepjes of onder bijzondere omstandigheden bezig geweest met hun hobby onder

leiding van Frederiek Nelissen, kunstdocente.
Van de 18 cursisten waren er drie aanwezig bij
deze eerste opening: Anouk, Marrie en Anja.
Zij vertelden enthousiast over hun werk. Ze
halen hun inspiratie uit de natuur, hun eigen
verhalen of de seizoenen. Ze gebruiken hierbij
verschillende technieken. “Creatief bezig zijn
helpt om dat wat er in iemand zit, naar boven
te krijgen. Iedereen kan wat, ieder beleeft
daar veel plezier aan,” aldus Frederiek.
De Kosterij Bij Moeders is van dinsdag tot en
met zaterdag tijdens winkeltijden van 9 tot 6
uur geopend.

Het Hospice Thuis van
Leeghwater bestaat 10
jaar. Een mooi moment
om zich enigszins in het
nieuw te steken. Er is de
laatste maanden hard
gewerkt aan het tot
stand komen van een
nieuw logo, een nieuwe
huisstijl en geheel
nieuwe website.

CAROLIEN

Leesclubs literatuur in
september weer van start
Trots en alert zwemt ze hier op het kalme water van de
Beemsterringvaart, moeder fuut met jong.
Marianne Slot/Middenbeemster

Vanaf maandag 13 september
2021 is het feest op het Jan van
Egmond Lyceum! De school die
in september 1921 startte als de
RijksHBS en van 1971 tot 1992 als
Rijksscholengemeenschap Purmerend
door het leven ging, viert op die dag
haar 100ste verjaardag.

Egmond Lyceum. Er staat een enquête voor oudleerlingen die inmiddels al meer dan 400 keer
is ingevuld. Verder staan er diverse links, waaronder die naar nieuwsbrieven over het 100-jarig
bestaan. Ook kunt u daar een interessante podcast te luisteren. Wesley Dekker, oud-leerling
en medewerker bij RTV Purmerend, heeft deze
podcast met twee commissieleden opgenomen.

Een enthousiaste feestcommissie bestaande
uit (oud-)medewerkers van de school bereidt
het feestjaar voor. Bent u oud-leerling, weet u
nog leuke verhalen van vroeger of heeft u nog
oude foto’s of schoolspullen? De commissie
hoort het graag van u!

Aftelklok en vitrines
Wie langs het gebouw aan de Hoornselaan loopt kan de aftelklok en het spandoek
dat verwijst naar de aanstaande verjaardag
niet missen. In de school hangen inmiddels
vijf muur vullende foto’s uit de tijd dat de
school aan de Wilhelminalaan huisde en in
de gangen komen vitrines waarin de geschiedenis van de school op allerlei gebied – van
sport en reizen tot theater – wordt verbeeld.
Ook voor het vullen van deze vitrines heeft
de commissie uw hulp nodig! De commissie
is op zoek naar op zoek naar foto’s, agenda’s
en andere zaken die stammen uit uw schooltijd. De vitrines zijn stevig en voorzien van
een goed slot en uiteraard krijgt u uw eigendommen na de reünie weer terug.
U kunt contact opnemen met:
Marlies Vermeulen; vermeulen_marlies@live.nl.

Jubileumboek en website
Om het jubileum te vieren worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Er komt een
reünie voor oud-leerlingen en (oud-)medewerkers op zaterdag 9 april 2022. Een groep oudmedewerkers werkt aan een jubileumboek
boordevol geschiedenis, foto’s en illustraties
over de afgelopen 100 jaar. Voor dat boek is de
commissie op zoek naar uw ervaringen. Op de
website van de school; janvanegmond.psg.nl,
komt u via de knop ‘Eeuwfeest’ op een pagina
over het 100-jarig bestaan van het Jan van

Bep laat jeugd
kennismaken met korfbal

Leest u met plezier mooie boeken
en heeft u de behoefte om uw
leeservaring met anderen te delen?
Word dan lid van een Senia-leesclub,
ontmoet nieuwe mensen en voer
inspirerende gesprekken.

Spelers van Bep waren
zaterdagmiddag naar de voetbalkooi
naast de speeltuin gekomen om de
jeugd uit Zuidoostbeemster kennis te
laten maken met deze toch wel oerNederlandse sport.
In zekere zin een thuiswedstrijd want Bep heeft
jarenlang haar thuisbasis in de Zuidoost gehad.
Kinderen konden op speelse wijze kennis

maken met deze teamsport. Het lijkt zo eenvoudig om de bal door de mand te gooien maar
dat vergt toch enige handigheid. De hoogte
van de mand varieerde per leeftijdscategorie.
Gelukkig waren er ook andere aantrekkelijke
spelvormen bedacht om de technieken in korte
tijd onder de aandacht te brengen. Hoewel ik
geen scout ben, zag ik toch een aantal supertalenten onder de deelnemers.
GEERT

Na een gedwongen pauze door de coronapandemie hopen we in september weer van

start te kunnen gaan met (kleine) leesclubs
literatuur in Purmerend e.o.. De leesgroep
maakt een keuze uit een gevarieerde boekenlijst die is opgesteld door deskundigen.
Neem voor meer informatie een kijkje op de
website www.senia.nl. Is uw belangstelling
gewekt?
Neem via e-mail contact op met
miek.vandesande@senia.nl of info@senia.nl.

Tea Time treedt met
Reuring op in Beemster Kerk
Ook dit jaar maakt Reuring een uitstapje naar Beemster. Op 4 juli om 16.50 en 18.10 uur treedt Tea
Time met de voorstelling Stick Stok op in de Beemster Kerk in Middenbeemster. De voorstelling is
een onderdeel van de theatrale fietstocht. De act duurt 17 minuten. Opgave via de site van reuring.

Dinsdag 8 juni werd deze nieuwe uitstraling
officieel onthuld met het ‘hijsen’ van de vlag
bij de entree door de coördinatoren en de
twee bestuursvoorzitters.
De paardenbloem uit het vorige logo is
bewaard gebleven als het symbool van het
hospice. In het nieuwe logo komt hij terug
in een fris, eigentijds jasje. Samen met de
lichte, vriendelijke kleuren van de nieuwe
huisstijl straalt het goed uit waar het hospice
voor staat. De twee coördinatoren, Yvonne
Beerten en Joke Hillebrand, kunnen zich er
prima in vinden. “Het is belangrijk om uit te
stralen dat een hospice niet die donkere plek
is die veel mensen zich voorstellen. Natuurlijk is hier verdriet, maar er gebeuren zoveel
mooie dingen, er is veel liefde en ook humor.”
Op 8 oktober 2011 opende het hospice haar
deuren in een splinternieuwe, speciaal voor
het hospice gebouwde ‘dorpsvilla’. Voorzitter
van het algemene stichtingsbestuur, Kees
Sietsema, verwoordde in zijn speech heel
mooi wat tien jaar hospice concreet inhoudt.
“Die 10 jaar hospice zijn bijna 25.000 diensten die zijn verzorgd door al onze vrijwilligers. Evenzovele handen op schouders, nog
meer tranen die zijn gelaten van verdriet
maar ook van vreugde. Eindeloos veel wandelingen, vele laatste wensen die zijn vervuld, honderden liefdevolle gesprekken, maar
bovenal bijna 500 bewoners die hier op hun
eigen manier, omgeven door hun dierbaren
een vredig heengaan vonden.”
Hij legt ook de nadruk op de ontwikkeling

die het hospice in deze tien jaar heeft doorgemaakt. “In het interieur en de faciliteiten
bijvoorbeeld hebben we steeds meer comfort toegevoegd voor onze bewoners, maar
ook voor de vrijwilligers die hier dagelijks hun
werk doen. Veel daarvan gerealiseerd dankzij
‘gulle giften’ van mensen die het hospice
ondersteunen. Ook organisatorisch hebben
we grote stappen gezet, zoals met de 24/7
aanwezigheid van de verpleegkundigen van
Evean en door het toevoegen van een vertrouwenspersoon voor bewoners, naasten én
vrijwilligers aan het team, waarmee iedereen
zich gehoord kan voelen.”
Corrie Jaarsma-Bronger, voorzitter van de
‘Vrienden van…’ bedankte de communicatie/
PR-groep van het hospice die zich erg heeft
ingespannen voor de nieuwe website en huisstijl. Samen met grafisch vormgever Arjen
IJff, webbouwer Sjaak Martens en fotograaf
Dennis A Tjak, “is er een fantastisch resultaat neergezet.” Er zijn meer mensen om te
bedanken, geeft ze aan. “De steun van Beemsterlingen, van het bedrijfsleven, en de inzet
van de vele vrijwilligers uit de omgeving is
van onschatbare waarde voor het hospice.”
Reden om, ondanks alle huidige beperkingen,
toch de kleine gebaren te vinden om die dank
te tonen. “De Beemsterlingen ontvangen binnenkort van ons een kleine verrassing”, zegt
ze geheimzinnig. “En in de loop van dit jaar,
richting de officiële jubileumdatum, gaan
we kijken wat er mogelijk is om ook andere
plannen nog te verwezenlijken.”
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Voorzitter zoekt
schat op voetbalveld

18 juni 2021

Boek VHP Waar woon je?
Purmerend 1940-2020

Vlamingen of Zeeuwen?

Vaderdagtwizy

Voorzitter Nancy Bakker heeft echter nog geen
schat gevonden: “Al jaren horen we verhalen
over een schip dat hier vroeger is gezonken.
Een schip met een bijzondere schat aan boord.
Dus heb ik hier flink gegraven, maar helaas, ik
heb nog niks gevonden.” Ook op het naburige
Breidablick wordt enthousiast gezocht naar de
schat. Over deze zoektocht is een bijzondere

Mijn favoriete plekje op vrijdagmiddag bij goed weer. Op het stoepje bij
Anneke Jonker voor. Een haring van de markt en zicht op de meiden van de
groentekraam. Een korte groet of iets langer praatje. Zou mooi zijn als er weer
een bankje verschijnt.
Het aantal reacties op deze oproep blijft nog een beetje achter bij de verwachting. Vandaar
nogmaals: maak een foto van je liefste/favoriete plekje in de Beemster (zichtbaar vanaf de
openbare weg), schrijf er kort bij waarom dit je favoriete plekje is en stuur dit op naar redactie@
binnendijks.nu. Plaatsing het de Zomereditie van Binnendijks. De reacties moeten uiterlijk 2 juli
binnen zijn.

Speciaal voor Vaderdag hebben Beleef de Beemster en VISIT Beemster een
speciale actie: de Twizy puzzeltocht ‘Ontdek de Beemster’ voor €70 per Twizy.

GEERT

Ontdek de Beemster op een verrassende manier met een roadbook en leuke opdrachten. De
Vaderdag actie geldt voor boekingen met de Twizy in de periode 20 juni t/m 11 juli 2021. Deze actie
is te boeken t/m 20 juni 2021 via de webshop van VISIT Beemster www.visitbeemster.nl/twizy/.

Aanbod in Juni

Ode aan Pa Tol

GEERT

LEZERSFOTO

Al tweemaal eerder was ze uitgenodigd, maar
haar komst werd steeds verhinderd door de
coronamaatregelen. De tuin van het Betje
Wolff Museum is een uitgelezen plek om haar
te ontvangen. Lieve Joris mag wel de koningin
van de reisverhalen worden genoemd. Ze
schreef o.a. ‘De poorten van Damascus’, ‘De
Golf’, ‘Terug naar Congo’ en ‘Dans van de lui-

paard’. Haar laatste boek ‘Terug naar Neerpelt’ gaat over haar jeugd in het Vlaamse
Neerpelt. Daar ligt de bron voor haar latere
werk. Alexander Reeuwijk die zelf ook reisverhalen schrijft, zal haar interviewen. We
verheugen ons op een mooie middag in de
buitenlucht met goed weer.
Aanmelden en reserveren via e-mail:
boekenbijbetje@gmail.com
Datum : 18 juli; 15.00-16.45 uur; inloop met
hapje en drankje vanaf 15.00 uur, start interview: 15.30 uur; Entree : € 10 euro (betalen
liefst met pin); De ingang (tevens kassa) is bij
het koetshuis. Er wordt rekening gehouden
met de regel van anderhalve meter. Voor zondagmiddag 22 augustus is uitgenodigd: Norbert Peeters, botanisch filosoof.

Mijn liefste plekje
in de Beemster

Vaste briefschrijver Cees de Waal kwam nogmaals terug op het artikel over Ons Hoekje. Waarin
werd geschreven dat er Vlamingen als seizoenarbeiders in de zomer naar Noord Holland
kwamen. Cees vermoedt dat dit vooral Zeeuwen waren. Die kwamen werken op de akkerbouwbedrijven. Aan de Volgerweg tussen de Middenweg en de Westdijk zaten een aantal akkerbouwers. Zoals Knook, Schagen/van Splunter, Schoo en van Kempen. Ze kwamen doorgaans in mei
al voor de bieten. Veel van deze arbeiders hebben zich hier definitief gevestigd. Met bekende
namen als De Mayer, Martinet, Wisse en Freyser. De veeboeren met grasland hadden alleen
seizoenarbeiders voor een vrij korte periode: hooitijd. De ouders van Cees hadden enkele jaren
dezelfde arbeider: Jacob Brons uit Nijkerk. Bij de buren Kwadijk op de Kleine Bijenkorf kwam
Dirk Poel uit Putten. De hooiers kwamen op een aantal vaste dinsdagen bij café Vrouwe in Purmerend om zich voor een periode te verhuren.

Op 11 juni 1916 werd ‘pa Tol’ geboren. Zoon Kees heeft naar aanleiding hiervan een mooi digitaal document gemaakt van filmpjes op een oude videoband welke in de kast stond. Deze filmpjes zijn gemaakt door schoonzoon Dirk Braak. Geeft een prachtig beeld van het boerenwerk
eind zeventiger jaren. Vader Tol was toen begin 63. Met toestemming van de familie meld ik
hieronder het You Tube kanaal. https://youtu.be/ur6SnRtvevc.

Een zomerse literaire middag met
Lieve Joris en Alexander Reeuwijk.
Op zondagmiddag 18 juli om 15.00
uur wordt er een zomerse ‘Boeken
bij Betje’ in de mooie pastorietuin
van het Betje Wolff Museum in
Middenbeemster georganiseerd. De
gast is auteur Lieve Joris.
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LEZERSFOTO'S

theatervoorstelling in de maak: KleurRijk. Op
17, 18, 19, 25 en 26 september ent u van harte
welkom. Dan laten de bewoners van Breidablick zien wat zij hebben gevonden. Het wordt
een spetterende jubileumvoorstelling, want
Breidablick bestaat ook nog eens 25 jaar. De
kaartverkoop start vanaf 1 augustus a.s. Voetbalvoorzitter Nancy Bakker is in september
zeker van de partij: “Over die schat wil ik graag
meer weten. Dus ik ga beslist naar die voorstelling!!” Het filmpje met schatgraver Nancy
Bakker is te vinden op de Facebookpagina
van Breidablick.

Betje Wolff Museum Boeken bij Betje gaat weer
naar buiten!

18 juni 2021

Oud Nieuws

In juni verschijnt het boek over wonen in Purmerend. Over de grote maatschappelijke veranderingen na de 2e WO. In korte tijd groeide Purmerend van een dorp met stadsrechten ‘ met 6000
inwoners naar een bevolking van ruim 80.000. Het Stadje, de nieuwbouwwijken. Mensen uit
alle windstreken hebben in deze stad hun plek gevonden.
Bestellen: bestellen@uitgeverijnoordholland.nl / www.uitgeverijnoordholland.nl. Korting bij
bestelling van meerdere exemplaren. 216 pagina’s. ISBN: 978-94-92335-27-2.Prijs: € 19,95.

Op allerlei plekken in de Beemster
zoeken mensen naar een schat. Ook bij
voetbalvereniging SV Beemster is de
afgelopen weken druk gegraven.
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Aaltje Stolp uit Middenbeemster schrijft bij deze foto: “Al 47 jaar genieten wij
ieder voorjaar van een prachtige gouden regen tegenover de Hospice. Maar de
boom werd een beetje moe en op de dag dat die op zijn mooist was, kwam de
gemeente met zwaar materieel en werd hij omgezaagd. Helaas”.

Deze maand bied ik aan staand op de uitkijk
Een weiland vol met koeien binnendijks
in vierkanten verdeeld en in het kwadraat
met bomen en bijenlinten waar het staat
En tulpentuilen, bonte bloemen, en grassen alom
Met producten van ’t land vervolmaakt door de zon
Wie kijkt zover als ik bij machte ben te doen
Die ziet overal de klaver en het malse groen
Waar de hazen rennen als gekken in ’t rond
en reigers strak staan aan de waterkant
Worden huizen gebouwd op eens geweide grond
Welkom nieuwe mensen, geniet van dit gewonnen land
En bezoek ook eens de oude pastorie naast de kerk gelegen
waar Betje Wolff met ganzenveer historie heeft geschreven
COR WAGENAAR/DICHTERTJE UIT DE BEEMSTER

De ouders vliegen af en aan met voedsel. Ze groeien als kool. Ze passen nog net in
het nest. Nog even en ze staan naast het nest en vliegen achter de ouders aan.
simon smeets

Als de boer het land inrijdt, geeft dat veel enthousiasme bij de jonge
dieren. Ze rennen als gekken om de tractor heen. Een prachtig gezicht.
Klazina uit Zuidoostbeemster

W W W.BINNENDIJKS.NU
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Gratis Turninstuif
Turncentrum Waterland

18 juni 2021

Kiek eens…

Kan jouw zoon of dochter niet stilzitten? Wordt de bank gebruikt als trampoline?
Geef je kind dan op voor deze leuke middag!
Vrijdag 25 juni; 15:15 - 16:15 uur, inloop 15.00-15.15. Gratis. Turnhal De Beuk. Voor jongens
en meisjes geboren in 2014, 2015 of 2016. Aanmelden: info@turncentrumwaterland.nl of app
0653495470. Alle kinderen krijgen na afloop een uitnodiging om in september een proefles bij
de recreatie te volgen óf de mogelijkheid om tot aan de herfstvakantie een proefperiode te mee
te turnen bij de Jong Talent Selectie in De Beuk in Purmerend.

Wederom een foto uit het archief van Lida en Cor Roet. Ditmaal de start van een
PJG (Plattelands Jongeren Gemeenschap) uitwisseling.Vertrek vanaf de Buurt.
v.l.n.r.: Nies Scheringa, Im Jonges.
Achter: Jan Enthoven, Ank Zee, achter ?, Marian Zee, Tin Noome, Gerrit Hopman, achter Ellie
Stolp, Coba de Heer, Ot Suir, Paul Stolp, ?, Wim Ittman, achter Piet Visser, Wim Schermer, er voor
Sjaak Brevé, Jaap van der Oort. Heeft u informatie over de ontbrekende namen? De redactie
houdt zich aanbevolen.

Zomereditie
Voor de ‘zomerstop’ komt Binnendijks nog met twee nummers uit. Donderdag
1 juli een gewoon nummer. De deadline hiervoor is vrijdag 25 juni 12.00 uur.
Donderdag 15 juli komt de Zomereditie uit. Hierin onder andere de activiteiten
die wel doorgang vinden in de ‘aangepaste kermisweek’. Zorg dat uw kopij
ruimschoots op tijd binnen is.
DE REDACTIE

JAR ensemble in Keyserkerk
Ook deze grutto vindt het een heerlijke plek om te
vertoeven aan dewestdijk, bij de Boetserie.
De weidevogels geven mij steeds inspiratie om ze te boetseren en glazuren.
Evalien.

Drie historische films
Beemster
Informatie daarover: via Waterlands Archief in Purmerend.
	Bejaardentocht Zuidoostbeemster 30 juni 1949. https://proxy.archieven.nl/131/4A296DAAB
21E487EA371914CAB5E775B
Bejaardentocht 16 juni 19481948.
https://proxy.archieven.nl/131/936E73F1C3674C25BA85200F932EB798
Beemster Feestweek 1956
https://proxy.archieven.nl/131/728B7D4461C3491DA892990BAB1678EF

HIER HAD OOK UW
ADVERTENTIE KUNNEN STAAN?
Mail naar adverteren@binnendijks.nu

Colofon

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene- Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumstraat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
beemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl
Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities, zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299- Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie
427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www. Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeem- Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
ster.

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

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
www.onderdelindenbeemster.nl.

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.

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

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.
0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.
Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure
Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743
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
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

LEZERSFOTO

Het Streekarchief Waterland heeft in samenwerking met Beeld en Geluid drie
films gedigitaliseerd. Ze zijn via internet raadpleegbaar. Het archief zoekt
vrijwilligers die de films kunnen beschrijven (Wat en wie zien we waar?).

Informatierubriek

De Joris Ariën Ruyterstraat (JAR) in
Middenbeemster blijkt een muzikale
omgeving. Vier bewoners uit dezelfde
straat hebben elkaar gevonden in de
muziek.
Annemarie Pols (Bugel), Anita Heilig (alt/baritonsaxofoon), Theo Smith (piano )en Wim
van Vliet (fluit). Ze bespelen allen meerdere

instrumenten. Zondagmiddag 13 juni traden
ze informeel op in de Keyserkerk in Middenbeemster gedurende de openstelling van
de kerk. Met een licht klassiek georiënteerd
programma. Binnenkort zullen ze, in kleine
samenstelling, te bewonderen zijn tijdens de
reguliere kerkdienst in de Middenbeemster.
GEERT

Monument Westbeemster
De plaquette aan de Kerckhaenmuur in Westbeemster, ter nagedachtenis aan de verongelukte
bemanning van de Lancaster ED 998 is ‘geadopteerd’ door de Stichting Beheer Kerckhaen. De
eigenaar van het pand. Ook op zaterdagochtend 26 juni a.s. zal een kleine delegatie kort een
informele bijeenkomst houden bij het monument. Achtenzeventig jaar na het neerkomen van
het vliegtuig in het veld schuin achter het klooster.
GEERT

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97

overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.

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.

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding
PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ
Middenbeemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:
physicallfysiotherapie@gmail.com

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.
U kunt ook mailen naar; loketwmo@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
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met des- van maandag t/m vrijdag 0299-426364.
kundige vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
20464700 www.shmpurmerend.nl
22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in
de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl
de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide
vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie. Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,
Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!
Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203
Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.

Kluitjes
	Muziek aan de Middenweg (gepland op zondag 15 augustus) gaat ook dit jaar niet door. Verplichte veiligheidsmaatregelen maakten ook in aangepaste vorm het organiseren van dit evenement onmogelijk. Hoop is nu gevestigd op het jubileumjaar 2022 (twintig jarig bestaan).
	Gilde wandelingen: Met inachtneming van 1,5 meter en maximaal 4 personen per gids. Individueel, architectuur en themawandelingen. Zie www.binnendijks.nu voor volledig persbericht. www.gildepurmerend.nl.
	Purmerends Museum weer open. Tijdens reguliere openingstijden. Koop online tickets
(bepaalde dag en dagdeel). www.purmerendsmuseum.nl.. Zie www.binnendijks.nu voor
volledig persbericht.
	Nieuwe app voor 800 jaar West-Friese Omringdijk. Historische dijk (provinciaal monument)
van 126 km lang. Leer met de app over het verleden en heden van de dijk. Op 25 locaties de
sporen van de strijd tegen het water tot leven in verhalen en beelden. Nieuwsgierig? Ga dan
naar de Apple App Store of de Google Play Store en zoek op Westfriese Omringdijk. Meer
informatie en een rechtstreekse downloadlink vind je hier: App Westfriese Omringdijk |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).
	Purmerendse kunstenaars in etalage VVV|Purmerends Museum.Vanaf 7 juni staan er weer
drie lokale kunstenaars centraal die ieder een maand lang hun werk tonen in de etalage van
de VVV|Museumwinkel in de Peperstraat 35. 7 juni/5 juli: Joke Sweers (www.jokesweers.
exto.nl; 5 juli/2 augustus: Ronald Boekel (www.ereebee.com.); 2 augustus/ 6 september:
Kees Kasbergen (www.keeskasbergen.nl.)
	Zanger en pianist Roon Staal komt op woensdag 23 juni naar Monnickendam. (Gebouw
Samuel). Twee concerten: 19.00 uur en 21.00 uur. Info: www.roonstaal.com. Reserveringen:
06-15403125.
	Zondag 20 juni (14.00 uur) speelt Kindertheater ‘KIJK HAAR NOU’ in de Kerk van Beets. Het
Snotmysterie’ (Van het Zwaard en de Roos). Familievoorstelling. www.kerkbeets.nl.
	Het Gilde Purmerend en Omstreken zoekt met ingang van het eind van dit jaar een tweetal
bestuursleden: een webmaster/bestuurslid en een voorzitter. Zie voor de volledige tekst:
www.binnendijks.nu.
	Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar organiseert Rugby Club Waterland op 19 juni een open training. Een ideaal moment voor de jeugd om van 10:00 tot 12:00 uur te ontdekken of rugby
iets voor hen is! Bewonder ook ons nieuwe clubhuis. Naast sporthal de Beuk.

W W W.BINNENDIJKS.NU

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.
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
Kerkdiensten

Sonnet
IK HEB EEN
BLAUWE RIDDERSPOOR GEKOCHT,
als pronkjuweel en stralend voor de ruiten.
Niet naar geraniums heb ik gezocht –
daar achter zittend kom je niet meer buiten.
Hij kleurt van blauw op blauw,
steeds transparanter.
Men noemt de bloem in het Latijn: dolfijn.
Lijkt hij daar op, - dan zonder bek en tanden misschien wegens zijn sierlijk schone lijn.
Hij doet mij denken aan de Middeleeuwen,
toen elke ridder riddersporen droeg
in al die oorlogen als tegen leeuwen
en hij zijn angstig paard de strijd in joeg.
Die zijn voorbij, godlof, die strijdtonelen.
Wat over blijft is bloei. Meer dan genoeg.
Jan Duin

ZONDAG 20 JUNI:
DOOPSGEZINDE GEMEENTE: Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER:
	10.00 uur “Keyserkerk”. Dienst in het teken van:
‘Durf te confronteren’ met Ds. Nico Schroevers,
muzikale medewerking van Femke Leek, solozang,
Theo Smit, piano & Anita Heilig, tenorsax
RK JOANNES DE DOPER:
10.00 uur Kerkviering met voorganger M. Kaaijk
ZONDAG 27 JUNI
DOOPSGEZINDE GEMEENTE: Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER:
	10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van:
‘Daar sta je dan’ met Ds. Nico Schroevers, muzikale medewerking van Femke Leek, solozang en
Matthijs Koene, panfluit
RK JOANNES DE DOPER:
10.00 uur Kerkviering met voorganger Jan Duin
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER VIA
KERKDIENSTGEMIST.NL. Opgave vooraf voor bijwonen
kerkdienst is komen te vervallen. Reservering Joannes de
Doper niet meer nodig.
NICOLAASKERK:
ZATERDAG 19 JUNI:
	12.00 uur Eucharistische jongerenviering;
Kapelaan Mariusz Momot
ZONDAG 20 JUNI:
	10.00 uur Eucharistieviering; Padre Luis Weel;
mmv Pauluskoor
ZATERDAG 26 JUNI:
	12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;
Pastoor Marcelo Salão Rocha
ZONDAG 27 JUNI:
	10.00 uur Eucharistieviering; 		
Pastoor Marcelo Salão Rocha; mmv Klein Koor
M.i.v. de maand juli gaat het zomerrooster weer van
start. Daardoor verschijnt er dan op zaterdag: ‘geen
viering’.

kijk eens op www.binnendijks.nu

0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

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

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen
DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945
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

PAKKET BUDGET
CREMATIE DEKKER

€ 1945,-

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

PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

€ 3445,-

Trots!
Op uw drukwerk.

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

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

Wegwijs op internet
met het gratis
online lesprogramma

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

