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Zaterdag 21 augustus

13 augustus 2021

mededelingen voor de Beemster

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster.
Volgende verschijningsdatum: 27 augustus 2021. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021 vóór 12.00 uur!

•

MIDZOMERFEEST

met live optredens
Buurthuis Zuidoostbeemster
organiseert in samenwerking met de
Oranje Vereniging en De Bloeiende
Perelaar een Midzomerfeest nieuwe
stijl!!! Rond 11.00 uur begint het
beachvolleybal. Er kunnen nog teams,
4 spelers waaronder minimaal 1
dame + 1 wissel, inschrijven via www.
buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/.
Prijsuitreiking 18.30 uur.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich laten
schminken en tevens vermaken op de diverse
springkussens. Lotenverkoop voor het Rad
van Fortuin vanaf 11.00 uur. Om 17.00 uur zal
het Rad draaien met een speciale kinderronde

en om 19.00 uur een ronde voor iedereen.
Bezichtiging Nieuwe School tussen 12.0016.00 uur. Live optredens met Blits 2.0 van
mooie ballads tot vette disco en van 'gouwe
ouwe' tot hedendaagse pop. Blits 2.0 brengt
elk nummer met passie en plezier. Met afwisselend repertoire zorgt Blits 2.0 voor veel
gezelligheid!
DJ Mitchel draait naast de welbekende top
40 ook 90’ s, house, reggaeton, R&B, Dance,
Nederlands enz..
Diverse Foodtrucks, suikerspin, buitenbar
enz. zullen voor nog meer sfeer zorgen.
Om ongeveer 20.30 uur zal het Midzomerfeest eindigen.
Coronaproof zullen de bezoekers het terrein
kunnen betreden via een aparte ingang.
Locatie: Middenpad 2 – Zuidoostbeemster.
Houd onze facebook pagina en de website in
de gaten.

B.G. Waarderingsprijs
voor Geert Heikens
De Beemster Gemeenschap heeft op
zondag 1 augustus de Waarderingsprijs
2020/’21 uitgereikt aan Geert Heikens.
Voor zijn inzet als vrijwilliger in het
afgelopen seizoen.
De BG heeft sedert het recentelijk afstoten van
de uitreiking van de Vrijwilligersprijs door de
Gemeente besloten om de Waarderingsprijs,
fysiek vormgegeven door Evelien de Lange van
de Boetserie, in het leven geroepen. Bewoners

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

KIJK OOK OP www.binnendijks.nu

konden via de site van BG hun stem uitbrengen
op één van de drie genomineerde initiatieven.
Naast Geert waren dat voor dit jaar het ‘Hospice
Thuis van Leeghwater’ en ‘Breedband Beemster’.
Het was een spannende race welke uiteindelijk
gewonnen werd door Geert. Hij ontving de prijs
uit handen van voorzitter Erica Helder-Pauw.

Op de foto van Ella Verhoeks:
Geert met Marjo en de door Evelien
vervaardigde Waarderingsprijs.
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Kluitjes

	Sinds een aantal jaar (met een lange pauze) verzamelt Mieke Nees de mooiste poezenplaatjes uit Middenbeemster. Als u op instagram intypt: ‘catsofbeemster’, ziet u ze verschijnen.
	De route ‘Ode aan het schilderachtige Laag Hollandse landschap’ is een splinternieuwe
langeafstandsfietsroute van 92 km waarin kunst, cultuur en natuurbeleving onlosmakelijk
aan elkaar verbonden zijn. De meerdaagse fietsroute is een rondrit en kan op elk gewenst
punt van de route starten. Tevens is het mogelijk om te kiezen voor één van de deelroutes
(30 á 40 km). De fietsroute leidt door maar liefst 8 gemeenten in de regio; Beemster, EdamVolendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
De route(s) en bijbehorende informatie zijn te vinden op laagholland.com.

13 augustus 2021

Wandeling met
een koekje en een ijsje
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In gesprek met… Olga en Jan

De toekomst van Sinterklaas in Middenbeemster

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!

Middenbeemster wordt steeds groter.
Hierdoor is het moeilijker geworden
om de jaarlijkse Sinterklaasoptocht op
de bekende en succesvolle manier te
organiseren.

van het Beemster Zeepfabriekje

Het Sint Nicolaas Comité Middenbeemster heeft
daarom besloten dat zij dit jaar voor de laatste
keer op 5 december de inmiddels traditionele
optocht door Middenbeemster zullen organiseren. Sinterklaas zal dit jaar voor de laatste
keer, uiteraard vergezeld door heel veel pieten
de pepernoten strooien, in de koets voortgetrokken door paarden, met de geluidswagen,
pakjeswagen etc. zijn ronde door Middenbeemster maken. Het heeft ons veel hoofdbrekens
gekost om deze beslissing te nemen. We doen
dit dan ook met pijn in ons hart. Een mooie traditie die al sinds 1957 bestaat, zet je niet zomaar
stop. Toch zien we om meerdere redenen geen

Spurd Doortrappen FietsEvent
voor zestigplussers
Al jarenlang komen drie dames: Roza
Marie Langereis, Truus Koopman en
Adrie Glorie elke donderdagmiddag
naar het Beatrixpark om met de
bewoners van Middelhof, de gesloten
afdeling van Middelwijck een ommetje
te maken. Dat wordt bijzonder op
prijs gesteld, want de bewoners zitten
tijdens de Coronapandemie al de
hele dag binnen en hebben natuurlijk
helemaal geen luchtje kunnen
scheppen.

Woensdag 18 augustus is er het
Spurd Doortrappen FietsEvent voor
zestigplussers die alles willen weten
over op leeftijd verantwoord en met
plezier kunnen blijven fietsen. Spurd
en diverse partners hebben hiervoor
een aantrekkelijk en gevarieerd
programma samengesteld.

11.00 uur tot 15.00 uur. Doorlopend zijn er
activiteiten en kan men informatie ophalen.
De partners die dat aanbieden zijn Espria,
Fietsersbond, Fysiotherapeuten voor Purmerend, Koopman Optiek, Medipoint, Piet de
Jongh fietsspecialist, sportorganisatie Spurd,
Univé en De Zorgcirkel. Voor rustmomenten
en ontmoeting is er koffie en thee.

Op het terrein van de IJs en Inline-Skateclub in
Purmerend is veel te zien, is met verschillende
soorten fietsen veel te proberen en is er veel
- ook maatwerk - informatie te verkrijgen.
Bovendien vertrekt vanaf het terrein onder
professionele begeleiding twee keer een fietstoer. De toegang tot het Spurd Doortrappen
FietsEvent is gratis.
Fietsen is op latere leeftijd vaak minder makkelijk en dat betekent te vaak dat mensen
voor altijd van hun fiets afstappen, want
niet meer durven fietsen. Dat is jammer want
wie niet fietst is minder mobiel en daarmee
meer gebonden aan het eigen huis. Fietsen
is gezond bewegen en bevordert zelfstandigheid. Wie verantwoord blijft fietsen, komt
nog eens ergens en fietsen met anderen is
ook samen plezier hebben. Het Spurd Doortrappen FietsEvent brengt voor zestigplussers
ter oriëntatie activiteiten en informatie over
fietsen op één plek bij elkaar.

Er zijn elektrische en aangepaste fietsen
waaronder de duofiets en rolstoelfiets te zien,
een testritje is mogelijk en voor vragen zijn
er deskundige adviseurs. Op een uitdagend
fietsparcours krijgt men tips en trucs over verantwoord en veilig fietsen. Het is mogelijk het
gezichtsvermogen te laten testen, want veilig
fietsen begint met goed kunnen zien. Fysiotherapeuten kunnen met een zogenoemde
quick scan de fietsvaardigheid beoordelen.
Er is informatie over fietsen en verzekeringen
en wie een fietsmaatje zoekt kan zich laten
informeren en registeren. Om 11.15 uur en
13.15 uur vertrekken onder begeleiding van
Ria en Gerard de fietstoeren, per toer kunnen
maximaal twintig fietssters en fietsers mee.
Aanmelden kan voor woensdag 18 augustus
via info@spurd.nl en tijdens het Spurd Doortrappen FietsEvent als er nog plaatsen
beschikbaar zijn. Een uitgebreid overzicht van
het aanbod activiteiten en informatie staat op
de website van Spurd.

activiteiten en informatie
Het terrein van de IJs en Inline-Skateclub Purmerend (Trimpad 10 in Wheermolen) is voor
het Spurd Doortrappen FietsEvent open vanaf

Sinds het vier weken geleden weer mocht,
stonden Truus en Roza Marie op de stoep om
ze op te halen. Helaas kon Adrie er wegens
een ernstige ziekte niet bij zijn. Maar hoe dan
ook: de rolstoelen en rollators werden voor de
dag gehaald en daar ging het weer De Buurt
over. Een staaltje vrijwillligerswerk dat verdient even genoemd te worden.
Tijdens de wandeling wordt er altijd op een paar
plekken halt gehouden, zoals bij buurvrouw

Lien Bol. Dan krijgen ze allemaal een koekje
en dat wordt zéér gewaardeerd. De vreugde
wordt nog groter als het hondje van de buren
er bij komt. Vaak vragen ze er om: “Waar is
het hondje?”, want dat weten ze precies. Als
dat zijn opwachting maakt, stijgt de vreugde
waarlijk ten top. Hij maakt er met zijn kunstjes
ook een theatervoorstelling van. Ze willen
hem allemaal ook wel een stukje van hun
koekje geven, maar als hij even bij een van de
dames op schoot mag zitten, is dat voor haar
helemaal het einde.
Als het mooi weer is, krijgen ze ook allemaal
een ijsje bij de IJssalon.
Ach, gewoon een verhaaltje en een plaatje
van mensen die even gezellig bij elkaar zitten,
maar het kan weer! Hopelijk blijft het zo en
steekt Corona niet weer zijn lelijke kop op. In
ieder geval moeten de vrijwilligers binnen de
afdeling toch weer een mondkapje dragen als
ze de wandelaars komen halen en brengen.

LEZERSFOTO
Bijenlint Joris Ariën
Ruijterstraat
(versie augustus)
Middenbeemster
Na regen en zon in mei/juni
kreeg het bijenlint langs
de sloot bij de Joris Ariën
Ruijterstraat een groeispurt.
Medio juli stond het in volle
bloei. Ook nu nog weten
bijen de bloemen te vinden
en is het leuk om ze bezig te
zien. Steeds meer wandelaars
kiezen voor het pad langs de
sloot om te genieten van de
bloemenpracht.
Johan Arp,
Joris Ariën Ruijterstraat 29
Middenbeemster

ERNY

De landjes lijken hier allemaal net wat ruiger,
denk ik als ik naar Noordbeemster rijd. In de
weilanden zie ik schapen en koeien gemoedelijk door elkaar lopen. Als ik bij Olga
aankom, zie ik dat ze vol in de verbouwing
zit. Twee jaar geleden kochten Olga en haar
man hun woning aan de Nekkerweg. Toen ze
door corona vaker thuis was, kreeg ze steeds
meer contact met de buren, die al in 2012 het
bedrijf het Beemster Zeepfabriekje waren
begonnen. Net rond de tijd dat Olga hun buurvrouw werd, waren ze aan het nadenken over
de toekomst van het bedrijf, vertelt Jan: ‘We
dachten: we moeten nu stoppen of we gaan
door, maar dan pakken we het ook goed
aan. Olga zag het wel zitten en stapte in het
bedrijf.’ Olga vult aan: ‘Vanuit mijn werk bij
het Zorginstituut had ik ervaring met kwaliteitstoetsingen en PR. Zo kon ik iets nieuws
toevoegen aan het bedrijf.’
De zepen, oliën, crèmes en parfums van het
Beemster Zeepfabriekje zijn slechts op een
paar plaatsen te koop, bijvoorbeeld bij het
bezoekerscentrum, De Kosterij en de VVV in
Purmerend. Olga: ‘Het zijn producten die je
wilt voelen en ruiken voor je ze koopt. Maar
koop je ze voor een tweede of volgende keer,
dan hoeft dat niet meer. We zijn afgelopen
november een webshop gestart om het zo
voor klanten makkelijker te maken onze producten te kopen. Inmiddels hebben we bijna
500 bestellingen verwerkt.’
Maar het bedrijf blijkt een fabriekje. Ik krijg
een rondleiding en zie de keuken waar alles
gemaakt wordt. Een bonte verzameling aan
ingrediënten staat tegen de wanden en aan
de muur prijken handgeschreven briefjes met
bestellingen. Olga: ‘We hebben weinig voorraad. Als er een nieuwe bestelling binnenkomt
in de webshop, schrijf ik die op een post-it. Wat
we niet voorradig hebben, maken we dan ter
plekke. We kunnen nog wel wat groeien, maar
het is niet ons doel om hier echt ons beroep van

te maken. We zien het echt als hobby en het is
hartstikke leuk wat we hier samen doen.’

Jan: ‘Als je ziet waar we vandaan komen, is
het bedrijf wel echt gegroeid. In de eerste
jaren gingen we alleen af en toe de markt op
met onze zepen en verkochten we ze hiertegenover in het (inmiddels opgeheven) Rustpunt.’ Zo kwam Olga ook voor het eerst met
de producten in aanraking. Olga: ‘Wij hadden
het huis naast Jan al gekocht en waren de
omgeving aan het verkennen. Bij het Rustpunt kocht ik een pas-gewassen-wasspray.
We moesten ons andere huis nog verkopen en
die spray kwam goed van pas tijdens de kijkdagen. Het hele huis rook meteen lekker fris.
Ik vond het een fantastische uitvinding!’
Het Beemster Zeepfabriekje heeft een paar
absolute bestsellers. Jan: ‘De Beemstergras
zeep doet het hartstikke goed, en ook de
Meiroos en Lemongrass zijn populair. Voor
Valentijn hadden we een geur ontwikkeld, de
Liefde. Die vonden mensen zo lekker dat we
hem in het vaste assortiment hebben opgenomen. Je kan tenslotte het hele jaar door wel
een beetje Liefde gebruiken. En we hebben
nu een heerlijke Beemstertulp Zeep, in allerlei
vrolijke kleuren. Dat zijn natuurlijk mooie
cadeaus, ook als er straks weer meer toeristen
naar Beemster kunnen komen.’
En wat is hij heerlijk, de Liefde. Ik krijg geen
genoeg van de geurolie in het mooie houdertje en snap meteen waarom mensen
blijven terugkomen bij het Beemster Zeepfabriekje. Bij het afscheid schrijft Olga mijn volledige bestelling op een briefje. Dat hangt nu
vast bij ze in de keuken aan de Nekkerweg. Ik
kijk uit naar mijn bestelling. Maar de Liefde is
het wachten natuurlijk meer dan waard!
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu

mogelijkheid om de optocht in de huidige vorm
voort te zetten. De uitdagingen waar we voor
komen te staan, zijn te groot geworden. Uit onze
eigen gelederen zijn geen vrijwilligers opgestaan om het stokje over te nemen. Iedereen
herkent de uitdagingen. Misschien is dit daarom
het moment om het sinterklaasfeest in Middenbeemster op een andere manier vorm te geven.
Als er inwoners van Middenbeemster zijn die
deze uitdaging aan willen gaan, dan gaan we
graag met hen in gesprek om onze ervaringen
en kennis te delen. We zijn bereikbaar via sintmiddenbeemster@gmail.com.
Wij danken alle inwoners van Middenbeemster die ons al die jaren hebben gesteund.
Zonder jullie hadden we dit jaarlijkse unieke
Sinterklaasfeest niet kunnen verwezenlijken!
HET SINT NICOLAAS COMITÉ MIDDENBEEMSTER

Klaas en Geerie GrootGeuzebroek: 60 jaar getrouwd
Een helderziende had het haar voorspeld.

Het zijn de 50-er jaren. Klaas woont in
Kwadijk, Geerie in Purmerend, maar
is wel geboren in Beemster. Ze komen
elkaar tegen op de Koemarkt.
Zij, dochter van de fietsenhandelaar, is met
een vriendin. Hij met een club vrienden. Ze
verliezen elkaar uit het oog. Maar een paar
maanden later komen ze elkaar toch weer
tegen bij een judodemonstratie in het Heerenlogement. Niet dat ze iets met judo hebben,
maar er is bal na. En de meiden worden naar
binnen geroepen, want er zijn te weinig
meiden. Een helderziende heeft voorspeld dat
Geerie voor het einde van het jaar haar man
zou ontmoeten. En dat komt uit! Er volgt een
verkeringstijd. Twee jaar voor hun trouwen
kopen ze hun huis aan de Purmerenderweg.
Het is een bouwval en Klaas bouwt het huis
zelf in twee jaar tijd met behulp van een timmerman uit Kwadijk weer op. De verbouwing
vindt plaats na het werk. Klaas werkt bij de
ADM in Amsterdam. “Het was een krot, nooit
onderhouden. We hebben er alles uit gehaald:
muren, balken en vloeren. Maar we hebben
mazzel gehad. Want kopen was alleen mogelijk voor Beemster ingezetenen en daarom
moest ik twee jaar in de kost in Beemster”.
Geerie lachend: “We hebben wel wat gesmokkeld hoor. Hij ging slapen in de Beemster, eten

bij ons thuis en de was deed zijn moeder. En
ik begrijp het ook wel. Er heerste een grote
woningnood in die tijd.”
Eindelijk op 3 augustus 1961 is het zover: ze
trouwen. Er worden in de volgende jaren twee
dochters geboren. Een van hen woont nu in
Engeland. De ander dichterbij in Purmerend.
En zijn er ook vier kleinkinderen: twee jongens en twee meisjes.
En nu 60 jaar later is het natuurlijk weer feest.
’s Morgens worden ze verrast bij Spijkerman
met al hun familie, vrienden en kennissen.
Klaas: “Er waren wel 50 mensen, ik wist niet
wat ik zag vanmorgen.”
Geerie: “En we deden niets dit jaar.” Maar
haar dochter denkt daar anders over. En op
3 augustus komt Karen Heerschop de burgemeester met een bos bloemen en een
Beemsterpakket. ’s Avonds staat ze nog een
verrassing te wachten. Ze genieten van de
vele kaarten en boeketten bloemen die de
afgelopen weken bij ze zijn bezorgd.
Geerie: “We hebben altijd zo veel mensen om
ons heen gehad. De deur stond altijd open. En
dat krijgen we nu terug.”
Hun gezondheid moet in de gaten gehouden
worden, maar ze genieten nog van elkaar en
van hun plekje aan de Purmerenderweg.
CAROLIEN
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uitslagen feestweek
De uitslag van de puzzeltocht op zaterdag 31 juli.
	Er zijn veel goede antwoorden door de speurneuzen uiteindelijk op papier omcirkeld.
	Fam J. Slagt uit Middenbeemster is de winnaar met 19 goede antwoorden, vraag 10 buiten
beschouwing latende, maar 1 misser. Veel ook met 17 goed. De moeilijkste vragen blijken
de 1e drie, daar struikelt bijna iedereen over.

Boerderijmiddag 2021
De langste appelschil bij de volwassen is dit jaar
wederom door Janine Metselaar geschild. En bij de
kinderen is deze geschild door Cedes Maat.
Het koemelken was ingedeeld in drie leeftijdscategorieën.
De winnaars in de categorie van 0 t/m 9 jaar zijn:
1e Cleo 8 jr.
met 1340 gr melk.
2e Anna 9 jr.
met 1070 gr melk.
3e Niek 9 jr.
met 980 gr melk.
De winnaars in de categorie van 10 t/m 15 jaar zijn:
1e Aron Ittmann
13 jr. met 1485 gr melk.
2e Tim
11 jr. met 1220 gr melk.
3e Aafke
10 jr. met 1160 gr melk.
De winnaars van de categorie voor volwassenen zijn:
1e Sander Ittmann
met 2555 gr melk.
2e Niels
met 2375 gr melk.
3e Melle
met 2135 gr melk.
Het spijkerslaan was ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën.
De winnaars in de categorie 0 t/m 7 jaar:
1e Wesley Duijn.
2e Camiel Zijp.
3e Lisa Ittmann.
De winnaars in de categorie 8 t/m 10 jaar:
1e Teun Vermeu.
2e Wout Kwantes.
3e Kees van Dam.
De winnaars in de categorie 11 jaar en ouder:
1e Eliane Meurs.
2e Klaas-Jan Smit.
3e Fenna Zijp.
Het rinksteken was verdeeld in 3 groepen.
De winnaars in groep 1:
1e Nova
9jr. met pony Lucky.
2e Twan Visser
5jr. met pony Polly.
3e Evy v. d. Berg
8jr. met pony Cacharel.
4e Tessa Scheringa
6jr. met pony Gloria.
De winnaars in groep 2:
1e Lotte Visser
10jr. met pony Polly.
2e Jacey Jonker
9jr. met pony Nancho.
3e Emie
11jr. met pony Stoffer.
4e Chiara de Jong
11jr. met pony Henry.
De winnaars in groep 3:
1e Thirza Kool
12jr. met pony Sita.
2e Marit
11jr. met pony Boston.
3e Joëlla
11jr.met pony Dora.
4e Bobby
11jr. met pony Shadow.
De winnaars van de ponykeuring:
1e Taylor van Hees
9jr. met pony Dana.
2e Maeve Johnson
6jr. met pony Elfi.
3e Marit
11jr. met pony Suprise.
Het ‘schoonste geheel’ over de hele dag is
gewonnen door: Jacey Jonker met pony Nancho.
Zij waren prachtig verkleed als prinses en eenhoorn.

Skelterrace

13 augustus 2021

4-jarigen (1 rondje)
manche 1:
1. Mare Francis
2. Jan Francis
3. Ryan Havermans
Manche 2:
1. Roan de Lange
2. Jaxx-Sebbe Ootes
3. Niek Huiberts (3jr.)
5-jarigen (1 rondje)
1. Cees Francis
2. Björn Slager
3. Stijn Geusebroek
6-jarigen (1 rondje)
manche 1:
1. Wesley Duijn
2. Luuk Boots
3. Ties Klaver
Manche 2:
1. Elin Tuijp
2. Cas Klaasse Bos
3. Jailey Rol
7-jarigen (2 rondjes)
manche 1:
1. Lieke Francis
2. Anne Francis
3. Joachim Hazelager
Manche 2:
1. Bruce Blokdijk
2. Iva Wagemakers
3. Jackie Langeveld

13 augustus 2021

De winnaars zijn:
		
		
		

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

Rick Meijer en Jannes Vollebregt
Jaap en Bart Zandvliet.
Sander Klaver en Sjors Vollebregt
Marco Brouwer en Nils Zijp

Aanmoedigingsprijs:
Vrouwen: Petra Koning en Bianca Beemsterboer
Senioren: Wim Koning en Peter Beets.

Uitslag viswedstrijd
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S kelterrace

zaterdag 24 juli
Teamprijzen:
			
			

1. De Kroostduikers, 23 vissen
2. Fourgina’s, 21 vissen
3. Gratis Bier bij de wedstrijd leiding, 16 vissen

Individueel
			
			

1. Jan Reuzenaar, 9 vissen
2. Boy Wennekers, 8 vissen
3. Iris Schipper, 7 vissen

Volleyballen

De tellersprijs ging dit jaar naar Anita de Lange. Met een geschatte 107 vissen zat zij het
dichtst het daadwerkelijke aantal van 99!

Volleyballen

Boerderijmiddag

Uitslag volleybaltoernooi
woensdag 28 juli 2021:
1. Team 2
2. Rukkers Schermerhorn
3. Alstroemeriakwekerij Knol

Uitslag Zeskamp

Vissen

ag
Boerderijmidd
Boerderijmiddag

zondag 25 juli 2021:
1. BV Ons Hoekje (151 punten)
2. Zorgboerderij De steurhoeve (146 punten)
3. Installatiebedrijf Zeeman (139 punten)
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Trekkerbehendigheidswedstrijd

Spel-en speurtocht

opening 6-ka m p
door de burgemeester

9-jarigen (2 rondjes)
1. Pepijn Haan
2. Pieter Bouwes
3. Wouter Kwantes

Trekkerbe
he

10-jarigen (2 rondjes)
1. Gijs Betlem
2. Teun Vermue
3. Finley Pots

12-jarigen (2 rondjes)
1. Tycho van de Nes (11 jr.)
2. Thomas Timmerman
3. Guido Pronk

Kermisvermaak zondag

Prikkelarme kermis

8-jarigen (2 rondjes)
1. Nina Duijn
2. Mats van de Nes
3. Brandon van der Ploeg

11-jarigen (2 rondjes)
1. Willem Bouwes
2. Stein Klaver
3. Jasper Scheffer

5

Uitslag trekkerbehendigheidsrace: Zaterdag 31 juli

donderdag 29 juli 2021:
3-jarigen (1 rondje)
1. Cas Bennis
2. Lisanne Knip
3. Max Lenssen
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BG sectie sport 6-kamp

p
ing 6-ka m
BG cater

De familie van Dam staat al zeventig jaar op de Beemster Kermis. De derde
generatie is nu actief. Daarom kregen ze van de BG een taart aangeboden
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Katknuppelen

Beemster biddag

6-kamp

BINNENDIJKS 31/32

6

13 augustus 2021

Ronald Mulder,
Beemsterling & fietsenmaker

Na de sluiting van de Beemster vestiging
van PCS uit Purmerend, was het in de polder
omstreeks 1990 met de professionele fietsenhandel afgelopen. Er zijn zo nu en dan wel
een paar particulieren geweest die aan huis
een band konden plakken of een fietsverlichting repareren, maar ook op dat front was er al
heel lang van reparatie geen sprake meer. Tot
op voort kort, toen Ronald Mulder aan de Rijperweg 46, tel.: 06-15852775, besloot om als
hobby het fietsenmakers-ambacht weer te gaan
beoefenen. In zijn garage weliswaar, want er
is voor zover hem bekend in Middenbeemster
geen winkel- of werkplaatsruimte aanwezig.
Zijn initiatief lijkt inmiddels al door velen
bekend, want wat moet je ‘s ochtends je fiets
met een lekke band staat? Daarmee rijd je niet
zo makkelijk even naar een fietsenmaker in
Purmerend of De Rijp. Mulder heeft behoorlijke bekwaamheid en kennis in fietsreparatie opgedaan. Deze aanvankelijk financiële
dienstverlener heeft jarenlang een fietsenwinkel gehad maar werkt thans in dienst van
de gemeente Waterland aan een fietsproject,
waarbij hij mensen met een geestelijke en
lichamelijke beperking begeleidt.

ERNY

LEZERSFOTO'S

Donderdag avond 5 augustus. Het was een hele aparte avond lucht om te zien.
Moest snel zijn om de foto te kunnen maken zo snel als de lucht steeds veranderde.
Rita Knook
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Boeken bij Betje
gaat weer naar buiten!

Alle bezoekers zijn welkom om de beurs te betreden, zij hoeven geen vaccinatiebewijs of negatieve test te tonen bij binnenkomst.

Hobbymatig
Onlangs is hij met de fietsenwinkel gestopt,
maar het kriebelde aan zijn vingers om zelf
hobbymatig toch weer wat in die richting te
gaan doen. Uit zijn fietsenzaak zaak heeft
hij veel gereedschap en onderdelen kunnen
meenemen, waaruit hij voorlopig goed kan
putten. Zo heeft hij naast zijn project bij
de Gemeente Waterland, al zeker een paar
dagen per week volop werk aan zijn hobby.
Waar hij niet meer uit zijn voorraad onderdelen kan ‘plukken’, weet hij altijd nog de weg
om voordelig iets aan te schaffen. Waar het
een van oorsprong financiële dienstverlener
betreft, werkt hij tegen publieksvriendelijke
kosten. Ook is hij gaarne bereid om advies
te geven bij de aanschaf van een E-bike. Uit
ervaring weet hij dat mensen vaak te onvoorbereid zo’n elektrische fiets aanschaffen. Dat
kan niet alleen tot teleurstelling leiden maar
ook heel gevaarlijk zijn.
Hij is wat je noemt slechts een ‘normale reparateur’, want aan digitale mankementen waagt
hij zich niet. Hoewel hij alle fietsers, e-bikers of
rollatorgebruikers op mechanische wijze kan
helpen, waagt hij zich niet aan speciale mankementen aan scootmobielen en rolstoelen.
Mulder woont pas een paar jaar in de Beemster, maar hij voelt zich door de kennismaking
met poldergenoten, heel wel thuis.

13 augustus 2021

BETJE WOLFF MUSEUM

Belangrijk om te weten is het volgende: De Landbouwvakdagen West-Nederland
2021 is door de gemeente aangemerkt als “doorstroom-evenement”. Dit betekent
dat de beurs gewoon open is van 13:00 tot 21:30 uur voor alle geïnteresseerden!

In Middenbeemster bestaat al sinds
tientallen jaren geen winkel meer
waar je een fiets kunt kopen of laten
maken.
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Ook boer Jan zoekt tevergeefs

Op allerlei plekken in de Beemster
zoeken mensen naar een schat. Ook op
Zorgboerderij Met Hart Tog wordt er
gezocht naar de schat. Want als iemand
verstand heeft van schat zoeken, dan is
Jan het wel.
Helaas is de zoektocht van Jan tevergeefs. We
vinden hem tussen hopen zand. Hij heeft alles
binnenstebuiten en ondersteboven gekeerd.
Maar de schat ligt niet op zijn erf. De teleurstelling druipt er vanaf. Over de zoektocht naar de
schat is een bijzondere theatervoorstelling in de

maak: KleurRijk. Op 18, 19, 25 en 26 september
bent 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.
Toegangskaarten zijn te koop via www.voorstellingkleurrijk.nl. Uiteraard brengt Jan in september
een bezoek aan de theatervoorstelling: “ik vind
het jammer dat de schat niet op mijn terrein ligt,
maar ik ga natuurlijk kijken of het wel op Breidablick te vinden is. Ik ben ontzettend benieuwd!”.
Het filmpje met schatgraver Jan is te vinden
op de Facebookpagina van Breidablick.

Eerst denk je witte reiger, maar kijk je beter dan zie je een lopende vogel die z'n
bek heen en weer beweegt door het water. Het bleken er zelfs 2 te zijn met een
reiger op de voorgrond.
Simon Smeets

Een zomerse, literaire middag
met Norbert Peeters en Alexander
Reeuwijk

We zijn benieuwd naar zijn verhalen en verheugen ons op een mooie middag in de buitenlucht met goed weer.

Op zondagmiddag 22 augustus om 15.00 uur
is er een zomerse Boeken bij Betje in de mooie
pastorietuin van het Betje Wolff Museum in
Middenbeemster. Alexander Reeuwijk zal de
gast van die middag, Norbert Peeters, interviewen.

Aanmelden en reserveren via e-mail:
boekenbijbetje@gmail.com
Een aantal banken en stoelen in onze tuin
heeft geen zachte zitting. Wij raden u aan zelf
een kussentje mee te nemen.
Datum
: 22 augustus 2021
Tijd
: 15.00-16.45 uur
Programma : i nloop met hapje en drankje
vanaf 15.00 uur, start interview:
15.30 uur
Plaats
:B
 etje Wolff Museum,
Middenweg 178		
1462 HL Middenbeemster
Entree
: 1 0 euro (betalen liefst met pin)

Norbert Peeters is botanisch filosoof.
Zijn belangstelling voor natuurlijke historie
is al vroeg in zijn jeugd begonnen. Met dank
aan zijn grootouders die op zolder vitrines vol
fossielen en schelpen hadden staan. Van zijn
grootvader had hij de Nederlandse vertaling
gekregen van On the origin of Species (1859)
van Charles Darwin.
Tijdens zijn studie wijsbegeerte in Leiden
kwam hij opnieuw in aanraking met het werk
van Darwin. Hij schreef Botanische revolutie: de plantenleer van Darwin (2016). Norbert Peeters kent de plantenwereld op zijn
duimpje en op een heel verrassende manier.
Hij beschrijft bijvoorbeeld spookfruit en laat
zien hoe planten kloklezen. Onlangs verschenen twee boeken van hem: Rumphius
Kruidboek, een rijk geïllustreerd werk met
verhalen van de Ambonese flora naar het
meesterwerk van de 17e-eeuwse botanicus
Georg Everhard Rumphius.
En het essay Wildernis-vernis (2021) waarin
Norbert Peeters aan de hand van de geschiedenis van het Vondelpark de veranderde verhouding tussen mens en natuur onderzoekt.

De ingang is bij het koetshuis. Daar staat ook
de kassa waar u betalen kunt. U wordt ontvangen door een medewerker die u de weg
naar de tuin zal wijzen. We houden rekening
met de regel van anderhalve meter.
Voor het herfstseizoen kunt u ons
vinden in theater Onder de Linden
Vrijdagavond 17 september 2021 (Nico Dros)
Vrijdagavond 15 oktober 2021 (Jan Brokken)
Vrijdagavond 12 november 2021 (Pauline
Broekema)

Voorzichtige (her)start inloopavonden Beemster Erfgoed
“Inloop”
De afdeling Beemster Erfgoed is een onderdeel van het Historisch Genootschap Beemster. Vanaf maandagavond 6 september (20.00
– 22.00 uur) wordt voorzichtig weer een start
gemaakt met de inloopavonden. Elke eerste
maandag van de maand zitten vrijwilligers van
de afdeling vanaf 20.00 uur paraat om inwoners te verwelkomen die informatie willen ontvangen of delen over ‘historische zaken’ uit de
polder. Dat kan gaan om objecten, foto’s, vragen
over (voormalige) bewoners of panden in de
Beemster. Deze bijeenkomsten vinden plaats
in de Erfgoedkamer van het Bezoekerscentrum
(voorhuis Westerhem). De entree ligt aan de
achterkant van het pand (via de Kerkhoflaan/
Uilenhoeve te bereiken). Belangstellenden zijn
vanaf 20.00 uur welkom. Het kan zijn dat we in
verband met de spreiding bezoekers vragen om
iets later op de avond te komen. Bijvoorbeeld om
half negen of negen uur. Rond 22.00 uur stopt de
instuif. Opgave vooraf is nodig. Zie onder.
“Over de Buurt”.
Onderdeel van de afdeling Beemster Erfgoed
is het project “Over de Buurt”. Naast historische wandelingen door het hart van Middenbeemster, zijn we ook bezig om informatie

te verzamelen over panden en hun bewoners
die staan of gestaan hebben ‘op de Buurt’.
Grofweg: Rijperweg (bebouwde kom), Middenweg (bebouwde kom); Schoolstraat;
Leeghwaterstraat. Maar ook de voormalige
buurtjes ’t Eiland, De Vlooijenbuurt en Kerkenbuurt. De bedoeling is om deze informatie/
verhalen te koppelen aan historische afbeeldingen van de panden welke in onze Beeldbank
staan. Op elke inloopavond staat een deel van
de Buurt centraal. Op maandag 6 september
starten we met de panden aan de Westzijde
van de Middenweg. Vanaf de ‘drie huisjes’ (net
buiten de bebouwde kom) tot aan het voormalige rusthuis/armenhuis, later ook supermarkt
(nu appartementencomplex). Heb je (historische) informatie/verhalen/foto’s van en over
de bewoners of bebouwing op dit stukje van
de Buurt? Deel deze met ons en elkaar. Deze
informatie zal gebundeld worden en op termijn
beschikbaar komen aan belangstellenden.
Voor dit project kunnen we beschikken over
een eigen ruimte in het voorhuis.
In verband met het beperkt aantal belangstellenden per avond is opgave voor de inloop of
het project nodig. Stuur een email naar: info@
historischgenootschapbeemster.nl en vermeld of het de inloop of project betreft.

Concert Tess & Les Moutons
brengt Frankrijk naar De Rijp
Op 4 september om 20.30 uur komt
Tess Merlot met haar muzikanten (les
Moutons) voor een optreden naar De
Rijp. In de Grote Kerk komen zij deze
avond “het Franse gevoel” brengen.
Voor iedereen die niet met vakantie ging, of
misschien even weer terug wilt naar la douce
France brengt zangeres Tess Merlot een avond
vol melancholie en Franse vrolijkheid naar De
Rijp met het programma Voyages en chansons.
Al jong was Tess Merlot onder de indruk van
Brel, Piaf en Aznavour. Zoiets wilde ze ook doen.
Nu is ze hard op weg om deze droom waar te
maken, ook met eigen werk. Haar debuut-single
“ Mon Paris” werd een kleine zomerhit in 2019,

haar nummer La Haye bracht haar in 2021 naar
Radio Tour de France op NPO1 en ook op NPO
radio 5 krijgt ze deze zomer veel aandacht. Haar
nieuwste single “Laissez-moi is samen met
de gelijknamige EP eind juli uitgebracht en de
eerste duizenden streams zijn binnen. En haar
concerten? Leo Blokhuis was zeer enthousiast
na haar optreden in Paradiso en ook Trijntje Oosterhuis en Kasper van Kooten zijn lovend over
deze jonge zangeres.
Organisator Cartouche hoopt met dit (na)
zomerse concert, de corona-stilte (veilig)
achter zich te laten. Kaarten zijn te koop via
de website cartouche-graftderijp.nl (betaling
online), DA Drogist Rijkes (Boegbeeld De Rijp)
en Orange Yoga (Zuideinde 27 De Rijp).

Weet wat je eet

Er was veel belangstelling voor
de wandeling langs en door ons
dagelijkse eten.
Geholpen door de prachtige Hollandse luchten,
meanderden een vijftig belangstellenden vanaf
12 uur zaterdagmiddag 7 augustus door de uien,
(suiker)bieten, (pot) aardappelen en mais. Astrid
Francis-Kraaij vertelde daarbij volop over de pro-

ductie, de gewasbescherming en de (voor) oordelen en misverstanden die er heersen rond de
productie van ons eten. In de schuur kon volop
van alles geproefd worden en stonden informatiekramen. Als een waar doolhof door het mais
kwamen de wandelaars bij de buren, de familie
Ittmann. Daar kregen ze uitleg over ons vee en
de zuivelproducten. Te veel om op te noemen.
GEERT
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‘Oude schuurtjes’

BINNENDIJKS NUMMER 31/32, 13 AUGUSTUS 2021

OFFICIEEL

Ze staan er nog. Soms stil en verlaten. Johan en Aafje de Jong trokken in het
voorjaar op de fiets door de polder om enkele beauties vast te leggen voor de
lezers. Waarvoor onze hartelijke dank.

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.

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.
Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van
omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
23 juli 2021

Volgerweg 39

Volgerweg 36

Rijperweg 17

Locatie + postcode
Project/activiteiten
Volgerweg 114b,
Het herbouwen van een
1461CB Zuidoostbeemster woning inclusief kapverlenging en het aanleggen van
een inrit.
27 juli 2021
Volgerweg 79,
Het verbouwen en het
1461HT Zuidoostbeemster d.m.v. aanbouwen
vergroten van de woning,
het plaatsen van twee
schuren en het kantoor
voorzien van een luifel.
2 augustus 2021
Purmerenderweg 17,
Het vervangen van de
1461DB Zuidoostbeemster bestaande berging/
paardenstal door een
nieuwe geïsoleerde
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

Rijperweg 20

Middenweg 105

Hobrederweg 23

Datum toezending Locatie
27 juli 2021
Molwijk 8,
1462GC Middenbeemster
28 juli 2021
Benonistraat 28,
1461JR Zuidoostbeemster

Project/activiteiten
Het wijzigen van de zijgevel
van de woning.
Het plaatsen van een
dakkapel op het
voordakvlak van de
woning.
2 augustus 2021
Benonistraat 6,
Het plaatsen van een
1461JR Zuidoostbeemster dakkapel op het voordakvlak van de woning.
2 augustus 2021
Remarkastraat 20,
Het realiseren van een
1461HL Zuidoostbeemster berging en een houten
overkapping.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE

Nekkerweg 12

Oosthuizerweg t/o 72

voorbij Noorddijk 25A

Datum besluit
27 juli 2021

Locatie
Middenpad 1,
1461BW
Zuidoostbeemster

27 juli 2021

Middenpad 1,
1461BW
Zuidoostbeemster

Project/activiteiten
Brandveilig gebruik t.b.v.
ingebruikname tijdelijke
uitbreiding basisschool De
Wilgenhoek (gebouw Zuid).
Brandveilig gebruik t.b.v.
ingebruikname tijdelijke
uitbreiding basisschool De
Bloeiende Perelaar
(gebouw Noord).

Beroepsmogelijkheid: Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt
u binnen 6 weken na verzending van deze brief een beroepschrift indienen bij
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR te Haarlem.

Noorddijk 20

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep
instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht
verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u
daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor
bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij
genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Middenweg t/o 1
Jisperweg 45

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.

OPENBARE KENNISGEVING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN PURMEREND

MANTELZORGCOMPLIMENT
AANVRAGEN TOT 1 NOVEMBER 2021
Gemeente Beemster waardeert het als iemand hulp biedt aan een inwoner van
Beemster. Bent u mantelzorger van een inwoner van Beemster voor minimaal
8 uur per week en langer dan 3 maanden? Dan komt u wellicht in aanmerking
voor het mantelzorgcompliment.
Net als voorgaande jaren verzorgt WelzijnWonenPlus ook dit jaar weer, namens
de gemeente, de mantelzorgwaardering.
U kunt online een formulier invullen om het compliment aan te vragen. Dit kan
via het nieuwsbericht op www.beemster.net of via www.welzijnwonenplus.nl/
beemster/ onder het kopje ‘Formulieren’.
Over de invulling van de Dag van de Mantelzorger op 8 november volgt nog
nadere informatie. Heeft u vragen over ondersteuning als mantelzorger of heeft
u misschien hulp nodig bij het invullen van het online formulier? Neem contact
op met het servicepunt WelzijnWonenPlus Beemster via (0299) 426 364. Zij
zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

GEZOCHT: SLACHTOFFERS
CYBERCRIMINALITEIT DIE HUN VERHAAL
WILLEN DELEN
Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in Noord-Holland in
2020 fors gestegen. Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland
Samen Veilig (NHSV) en Slachtofferhulp Nederland inwoners van Noord-Holland
voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. NHSV – een samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeenten – zoekt
slachtoffers van cybercriminaliteit in de regio die (anoniem) hun verhaal willen
doen. Ervaringsverhalen van slachtoffers dragen bij aan het onderkennen van
cybercrimegevaren. NHSV wil er op deze manier voor zorgen dat mensen zichzelf beter tegen de gevaren beschermen door maatregelen te nemen.
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die slachtoffer is geworden van cybercrime. Denk aan oplichting via Marktplaats, WhatsApp of via datingsites, maar
ook aan phishing, hacking en ransomware. Voor slachtoffers zijn er niet alleen
financiële gevolgen, er is ook emotionele schade op. Dit willen we voorkomen
en daarom zoekt het NHSV mensen die hun verhaal willen delen. Helpt u mee?

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe
gemeente Purmerend. Daarom zijn op 24 november 2021 verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente. Wilt u als politieke groepering meedoen
aan deze gemeenteraadsverkiezingen? Dan leest u hieronder meer informatie over
de data, procedures en voorwaarden voor bestaande en nieuwe politieke partijen.

MELD UW VERHAAL
Bent u ook slachtoffer van cybercrime (geworden), woont u in Purmerend of
Beemster en wilt u (anoniem) uw verhaal delen zodat uw omgeving meer leert
over cybercrime en hier alert op is? Bezoek dan www.hetslachtofferspreekt.nl
voor meer informatie.

WETGEVING
Op deze gemeenteraadsverkiezingen zijn naast de Kieswet (KW) ook de Wet algemene regels herindeling (ARHI) en de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19
(TWVC) van toepassing.

NAAR DE MILIEUSTRAAT?
FYSIEKE AFVALPAS MEE!

Registratie aanduiding politieke groepering (30 augustus)
Maandag 30 augustus 2021 is de uiterste datum waarop politieke groeperingen een verzoek kunnen indienen voor het registreren van een aanduiding
(art. 55 lid 3 ARHI, art. G3 lid 1 KW) bij het Centraal Stembureau van de
gemeente Purmerend. Dit betreft de naam die een partij op het stembiljet
boven de kandidatenlijst wil laten plaatsen (niet verplicht).
Landelijke partijen (die momenteel geregistreerd staan bij de Kiesraad of de
provincie Noord-Holland) hoeven zich niet opnieuw te registreren.
Geregistreerde partijen in Purmerend hoeven zich niet opnieuw te registreren tenzij de naam van de partij wijzigt (artikel G3 lid 6 van de Kieswet).
Kandidaatstelling (11 oktober)
Op maandag 11 oktober 2021 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten politieke
groeperingen hun kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau van de
gemeente Purmerend (art. 55 lid 2 ARHI, art. H1 KW). Dit moet door een kiezer
uit deze gemeenten persoonlijk worden gedaan op het gemeentehuis aan de
Purmersteenweg 42 in Purmerend: dit kan niet digitaal of per post! Wij vragen u
voor het inleveren een afspraak te maken via onderstaand emailadres.
De gemeente organiseert op maandag 4 oktober een vrijblijvende proefinlevering voor politieke partijen. Dit is alleen op afspraak, u kunt zich aanmelden
via onderstaand emailadres.
Op vrijdag 15 oktober zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting
oordelen over de geldigheid van de kandidaten en de kandidatenlijsten. Het
tijdstip van deze zitting wordt via de website van de beide gemeenten bekend
gemaakt: dit zal om 10:00 of om 16:00 zijn (afhankelijk van nog vast te stellen
nieuwe wet TWVC). Partijen die een kandidatenlijst inleveren, moeten voldoen
aan alle eisen van Hoofdstuk H van de Kieswet en Hoofdstuk H van het Kiesbesluit. De waarborgsom voor de kandidaatstelling bedraagt €225,00.
MEER INFORMATIE?
Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen
en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email
met uw contactgegevens naar bureauverkiezingen@purmerend.nl of bel naar
(0299) 452 452. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u over het proces rond deze verkiezingen.
Voor meer informatie, zie www.purmerend.nl/gemeenteraadsverkiezingen of
www.beemster.net/gemeenteraadsverkiezingen.

Om de milieustraat in Purmerend te bezoeken, heeft u een afvalpas nodig. We
merken de laatste tijd dat sommige inwoners hun afvalpas proberen te gebruiken via een applicatie op de telefoon. Dit zijn apps waarmee u een foto maakt
van een fysieke klantenkaart van bijvoorbeeld de supermarkt of drogist, zodat u
deze via de telefoon kunt gebruiken.
Bij de afvalpas werkt dit niet! U heeft de fysieke pas nodig om binnen te komen.
Deze is namelijk voorzien van een chip die ervoor zorgt dat de slagboom open
gaat. Dus voorkom teleurstelling en neem uw fysieke afvalpas mee als u de
milieustraat bezoekt.

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.

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1
POSTADRES: POSTBUS 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER
TELEFOON: (0299) 452 452
GEMEENTE@BEEMSTER.NET
WWW.BEEMSTER.NET
VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN
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Festival to Fight Cancer
gaat niet door
Met sportieve en culturele activiteiten
geld inzamelen voor kankeronderzoek
was het doel van het Festival to Fight
Cancer (F2FC) zaterdag 28 augustus in
Purmerend en Beemster.
De organisatie is naar aanleiding van de ontwikkelingen van de besmettingscijfers en
aanscherping van maatregelen tegen het coronavirus met de voorbereidingen gestopt en
heeft het evenement geannuleerd. De organisatie wil met het laten reizen van deelnemers
en bezoekers naar en de activiteiten van het
F2FC zelf op geen enkele manier bijdragen aan
het aantal besmettingen en daarmee uiteindelijk ziekenhuisopnamen. De druk op de zorg
heeft namelijk ook gevolgen voor de wachttijden voor behandeling van kankerpatiënten.
De organisatie Purmerend-Beemster Fight

Cancer hoopt dat volgend jaar het F2FC
mogelijk is. Woordvoerder Marika Pruis: ‘Het
is heel jammer dat er dit jaar geen F2FC mogelijk is, maar wij vinden het niet verantwoord
gezien de ontwikkelingen en maatregelen.
We popelen om te beginnen met de organisatie van een evenement met culturele en
sportieve activiteiten volgend jaar.’
Wie kankeronderzoek wil steunen kan een
bijdrage overmaken via de landelijke website
van Fight Cancer. Het gaat om onderzoeken
naar bijvoorbeeld medicatie en behandelmethoden ter bestrijding van kanker. Het ingezamelde geld maakt uitbreiding en versnelling
van onderzoeken naar behandeling van kanker
mogelijk. De laatste decennia zijn er op basis
van onderzoeken forse resultaten gerealiseerd
waardoor kanker vaak niet meer dodelijk is.

Leesclubs Klassieken en
geschiedenis in Purmerend
zoeken nieuwe leden
Wilt u boeken lezen die u bijblijven,
daarover inspirerende gesprekken
voeren en nieuwe mensen ontmoeten?
Twee door Senia opgerichte leesclubs
in Purmerend hebben plaatsen vrij
voor geïnteresseerde lezers.
De leesclub Purmerend K1 komt eens in de 5
à 6 weken op woensdagmiddag bijeen, in de
centrale bibliotheek. Andere dag is bespreekbaar. Komend seizoen worden o.a. gelezen
Grote Verwachtingen van Charles Dickens en
Misdaad en Straf van F.M. Dostojevski.
Als u belangstelling heeft voor deze leesclub
kunt u contact opnemen met Rob Schaap via
e-mail robccmmschaap@hotmail.com.
De leesclub Purmerend G2 komt eens in de
6 weken op donderdagmiddag bij elkaar, in

13 augustus 2021

LEZERSFOTO'S
Als het wegdek op de
zuiddijk nat is kruipen er
veel naaktslakken over
het asfalt. Worden ze
platgereden door een auto
dan dienen ze als voedsel
voor hun soortgenoten.

Iedereen is welkom en als u eens een middag
wil kijken of het iets is voor u: u bent van harte
welkom. Het is niet alleen voor bewoners van
Middelwijck maar voor alle Beemsterlingen.
We spelen 3 spelletjes klaverjassen op een
middag (competitie loopt van september t/m
april) en er zijn verschillende spellen aanwezig om te spelen zoals rummicub, triominos en keezen.

Simon Smeets

Gelukkig zien we bij zonnig weer veel vlinders in onze tuin.
Ook deze wat onbekender soort; een bruin zandoogje.
Klazina

de bibliotheek. Deze leesclub bespreekt als
eerste Revolusi van David van Reybrouck.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
contactpersoon van de groep, Dinie Goezinne
via e-mail goezinne.d@chello.nl.
Alle leesclubs maken gebruik van de door deskundigen samengestelde boekenlijsten van
de landelijke organisatie Senia.
Zie www.senia.nl voor meer informatie.

Wij hebben er weer zin in en zien u graag
op 27 augustus, Gonny, Truus en Ria.
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met Ria
Duijn 0299-397091.

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. 0299-427661, Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel Mieuwijdt, T 088-5591100
e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuisMakelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
zuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.
DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,
Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek
kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.
Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:
www.onderdelindenbeemster.nl.
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.

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

Fort bij Spijkerboor is open tussen 11-16u
op zondagen in de zomer. Je kunt het fort
bezoeken met de plattegrond die je bij de
balie krijgt. Boek alvast online! Je verkent het
fort op eigen gelegenheid en ontdekt onder
welke omstandigheden zo`n 100 jaar geleden
de manschappen in dit verdedigingswerk
moesten leven. Bovenop het fort heb je een
prachtig zicht over de polders, die bij oorlogsdreiging onder water konden worden gezet.
Wanneer rondleidingen ook weer mogelijk

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie
Middenbeemster tel: 0299 690712

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen
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
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97
overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek- Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie beemster, tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www. vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl
U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt
u ook in Beemster terecht.
Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainingsbegeleiding
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,
mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en
physicallfysiotherapie@gmail.com
vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met des- 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!
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek
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.

WelzijnWonenPlus
start weer met
ontmoetingsactiviteiten!
Wat zijn wij van WelzijnWonenPlus blij
om van onze abonnees te horen dat
velen al gevaccineerd zijn tegen het
coronavirus. Een mooie periode om te
starten met leuke bijeenkomsten in de
Beemster.

Natuurmonumenten en de vrijwilligers
heten iedereen welkom op Fort bij
Spijkerboor op alle zondagen tot
half september! Fort bij Spijkerboor
is het grootste fort van de Stelling
van Amsterdam en heeft bijzondere
verhalen.

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

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.
Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure
leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend. praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743
06.58878588 www.info@droom-kracht.nl
Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt
De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59

Fort bij Spijkerboor
open op zomerzondagen

De middagen beginnen om 14.00, graag
13.50 aanwezig zodat we ook om 14.00
kunnen beginnen. We spelen niet met het
mes op tafel, de gezelligheid staat voorop.
De laatste vrijdag van de maand is er prijsklaverjassen en ook voor de spelletjes is er een
prijsje. De kosten zijn 10,-- per maand, dat
is inclusief koffie/thee met wat lekkers (27
augustus gratis).
Allemaal willen we dat corona buiten de deur
blijft: daarom handen ontsmetten bij binnenkomst, wees wijs als u verkouden bent
of andere coronagerelateerde klachten hebt:
blijf dan thuis.

Colofon

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.

Klaverjassen/spelletjes
Middelwijck
Vrijdag 27 augustus willen we
weer gaan klaverjassen/spelletjes
in Middelwijck. Na een lange
coronaperiode willen we de draad
weer oppakken en beginnen met een
gezellige middag om er weer in te
komen en bij te praten (wel 3 spelletjes
klaverjassen). Dan in september gaat
de klaverjascompetitie van start.

Informatierubriek

zijn is afhankelijk van versoepelingen van de
coronamaatregelen. Hou de website in de
gaten daarvoor.
Het terrein op en om het fort is een bijzonder
natuurgebiedje. Een paradijs voor planten en
dieren. Over het buitenterrein is een wandeling door de weilanden om de fortgracht mogelijk. Stel je voor dat dat allemaal onder water
werd gezet, de inundatie! In het fortcafé kun je
even zitten met koffie, thee of Beemster vruchtensap. Met koek of taart.
Meer informatie en online boeken voor entree
en/of rondleiding op https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fort-bij-spijkerboor . Online boeken kan tot 10u in de ochtend
op de open dag, daarna alleen nog op het fort
zelf. Let op, vol = vol. Het fort is open op alle
zondagen tot en met 12 september.

De eerste koffie inloop in de Middenbeemster is al geweest. Voor de Zuidoostbeemster wordt er deze zomer nog een koffie
inloop gepland. Fijn om elkaar weer te zien,
bij te kletsen en te zien waar wij mogelijk nog
ondersteuning kunnen bieden. Ook voor de
mantelzorgers uit de Beemster is het fijn dat
er weer mantelzorgcafés gepland kunnen
worden. Tijdens deze mantelzorgcafés staat
een thema rondom mantelzorg centraal en
kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten.
Het Repaircafé mag ook weer van start.
De technisch onderlegde mannen van het
Repaircafé geven uw appraten (gratis) weer
een tweede leven. Genoeg momenten om
elkaar weer te ontmoeten. Dat doen wij
zoveel mogelijk in de buitenlucht en werken

met aanmeldingen zodat de deelnemers voldoende ruimte hebben om te zitten.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die
onze abonnees ondersteuning kunnen
bieden. Vindt u het leuk om in de tuin aan de
slag te gaan en daar anderen mee te helpen?
Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij WelzijnWonenPlus. Tuinvrijwilligers ontvangen
€5,00 per uur vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is er ook altijd vraag naar persoonlijk
contact. Een kopje koffie drinken, een wandeling maken, een spelletje spelen etc.
Voor een vrouw in Breidablick zijn wij op zoek
naar iemand die het leuk vindt om op regelmatige basis op bezoek te gaan. Mevrouw
kan helaas door niet aangeboren hersenletsel niet meer zelfstandig wonen. Zij heeft
behoefte aan contact voor een praatje en/
of een wandeling, kortom het liefst een vast
“aandachtsmomentje” in de week.
Voor meer informatie over WelzijnWonenPlus
kunt u contact opnemen met het servicepunt
op 0299-426364 of
beemster@welzijnwonenplus.nl

HEEFT U EEN LEZERSFOTO?
STUUR DEZE NAAR REDACTIE@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
ZE ZATEN MET ZIJN TWEEËN
AAN HET WATER.
Hij met een hengel, wachtend op een vis.
Zij in een klapstoel, duttend, want veel praten dat hoeft niet meer als alles helder is.
De twee moesten elkaar al jaren kennen,
zo rustgevende ging het daar aan toe.
Het leek een leven zonder stress en rennen,

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER VIA KERKDIENSTGEMIST.NL waar de kerkdienst live te volgen/
terug te zien is en waar U ook ZONDER reservering bij
aanwezig kunt zijn.
	10.00 uur “ Keyserkerk” DIENST met voorganger
Liesbeth Baars, solozang Femke Leek
RK JOANNES DE DOPER
Geen viering

verrast nog door een vis. – Voorts geen gedoe.
Intussen draait de wereld overuren,
en nog kan die haar lief en leed niet aan,
de droogte niet, het water, noch de vuren –
en dan, dat velen elkaar misverstaan.
Misschien valt veel hiervan wel te verduren,
als we wat meer uit vissen zouden gaan.
Jan Duin

ZONDAG 22 AUGUSTUS
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER VIA KERKDIENSTGEMIST.NL waar de kerkdienst live te volgen/
terug te zien is en waar U ook ZONDER reservering bij
aanwezig kunt zijn.
	10.00 uur “ Keyserkerk” Feestelijke zomerdienst
met ds. Nico Schroevers, Femke Leek, solozang;
Lisanne Koot, harp
RK JOANNES DE DOPER
10.00 uur Kerkviering met voorganger Jan Duin
R.K. NICOLAASKERK PURMEREND
ZATERDAG 14 AUGUSTUS!!!
	14.00 uur Mariaviering met samenzang en gebed
voorganger Pastoor Marcelo Salão Rocha
ZONDAG 15 AUGUSTUS
	10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
Padre Luis Weel mmv. een echt Klein Koor
ZATERDAG 21 AUGUSTUS
geen viering
ZONDAG 22 AUGUSTUS`
	10.00 uur Eucharistieviering, 		
voorganger Kapelaan Mariusz Momot met
eigen muzikale ondersteuning

kijk eens op www.binnendijks.nu

ANTI MUGGEN spray of stick
ANTI MUGGEN jeuk pen of gel
Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25

0299 684 019
Dag en nacht bereikbaar

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

Van
den Hoonaard
Accountants
EN BELASTINGADVIES

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,PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

€ 3445,PAKKET CREMATORIUM
PURMEREND

€ 4975,-

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

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

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

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Trots!
Op uw drukwerk.
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

