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mededelingen voor de Beemster

Binnendijks online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting Binnendijks” Beemster.
Volgende verschijningsdatum: 29 oktober 2021. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021 vóór 12.00 uur!

Binnendijks springlevend
Binnendijks is springlevend. Getuige ook de ‘dikke nummers’ (twaalf pagina’s)
van de afgelopen periode. Dat willen we graag voortzetten.
Daarom ondersteunt de redactie van harte de uitnodiging van het bestuur om uw vrijwillige
bijdrage te storten. Wij gaan door zolang er gebleken (financieel en inhoudelijk) draagvlak is
onder de bewoners van de Beemster. Wat ons betreft ook na 1 januari 2022. Het jaar waarin we
70 jaar bestaan en onafgebroken zijn uitgekomen. Zie de bijgevoegde brief van het bestuur in
dit nummer.

Ger Albertsma: meer dan
60 jaar dé geluidsman van
de Beemster Gemeenschap

DE REDACTIE

AED in de Nieuwe Tuinderij Oost

Woensdag 22 september installeerden
wethouder Dick Butter samen met
Peter Heerschop van Beemster Hart
Safe een AED-apparaat.
Dit apparaat is te vinden bij de brug nabij
Schoolslag 1 in De Nieuwe Tuinderij Oost in
Zuidoostbeemster. De plaatsing is in samenwerking gegaan met de Beemster Compagnie. De komende tijd zal er nog een
apparaat geplaatst gaan worden in deze wijk.
Alles in het teken van “menselijke veiligheid”.

Peter: ‘We zijn blij dat we de AED’s kunnen
en mogen plaatsen. Er zijn er nu zo’n 40 in
Beemster te vinden Het komt toch zo’n
8 keer per jaar voor dat er een melding
wordt gedaan. Iedereen weet dat de eerste
minuten cruciaal zijn. Wij verzorgen cursussen van een paar keer om te leren hoe de
AED gebruikt kan worden. In oktober starten
we weer een cursus.”
MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP
WWW.AEDBEEMSTER.NL

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

OVERIGE ARTIKELEN STAAN
OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU

Op woensdag 29 september is tijdens
de Jaarvergadering van de Beemster
Gemeenschap afscheid genomen
van Ger als geluidstechnicus van de
Beemster Gemeenschap. Een functie
welke hij meer dan zestig jaar heeft
uitgeoefend. Helaas kon hij deze avond
niet aanwezig zijn.
Eerlijk gezegd is Ger ook niet zo van het op de
voorgrond treden. Hij doet zijn werk het liefst in
stilte. Met draadjes en knopjes. Speakers. Versterkers. Toen ik ruim vijfenvijftig jaar geleden

in Middenbeemster kwam wonen, trof ik hem
voor het eerst in zijn domein: het hokje boven
in de tribune op het Tobias de Coeneplein. Met
een houten kistje met allerlei snoeren. Ik vermoed dat hij de paardendag op donderdag
aan het voorbereiden was. Zestig jaar later is
hij nog in de weer. Met snoertjes, knopjes en
speakers. Alleen veel professioneler. Niet
alleen tijdens de Feestweek. Ook bij andere
evenementen binnen en buiten de polder. Op
zijn advies aangeschaft. Zijn gezondheid noodzaakt hem echter om nu te stoppen.
GEERT
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Klaverjassen
Vrouwen van Nu

15 oktober 2021

Klaverjassen Middelwijck

Uitslag 22 september
1. Joke Akkerman		
2. Truus Koopman		
3. Ali v. Dort		
4. Gerie Metselaar		
5. Ria Oostwouder		
6. Bea Bartels		
7. Witha Meijer		
Poedelprijs Bets Bakker

5219
5208
5135
4951
4838
4694
4685
3906

24 september
1. Vera Bijvoet 		
2. Gerard v.d. Nes 		
3. Tiny Schipper 		
laagste Jo Kalisvaart 		

5551
5515
5502
3948

1 oktober
1. Gonnie Groen 		
2. Janna Doets 		
3. Ria Duijn
		
laagste Jopie Roet 		

5343
5306
5137
3875

Einduitslag 2019 – 2020
1. Annemarie Waal
2. Bep v.d.Berg
3. Gerie Metselaar

Reünie (m)ulo/mavo Beemster
De inschrijvingen lopen voortvarend: ruim honderd deelnemers hebben zich al
ingeschreven. Bekijk de lijst op www.binnendijks.nu.
Toegegeven, het duurt nog even. Maar ik adviseer belangstellenden om niet te lang te wachten. Voor
€ 5,- heb je een plekje gereserveerd. Het inschrijven loopt via www.visitbeemster.nl. Daar moeten
twee handelingen verricht worden. Inschrijven (aantal persoonlijke gegevens) kan via ‘evenementen’ en betalen (€ 5,- per persoon) kan via de ‘webshop’. Als aan deze handelingen voldaan is,
ben je van harte welkom. Je ontvangt geen entreebewijs. Alle belangstellenden zijn welkom. Dus
ook partners, afhakers of begeleiders. We staan niet bij de deur om het ‘diploma’ te controleren.

Wat doe je met een broodrooster die
het niet meer doet? Een lampje wat
het hapert? Weggooien? Mooi niet!
WelzijnWonenPlus organiseert op
donderdag 14 oktober eindelijk weer
het Repair Café van Middenbeemster.
In Middelwijck, Prinses Beatrixpark in Middenbeemster, draait het op 14 oktober allemaal om repareren. Tussen 9.30 en 11.30 uur
staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om
gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties.
Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig.
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen
van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters,
lampjes, föhns, speelgoed, servies... alles wat
het niet meer doet, is welkom. En maakt kans
op een geslaagde reparatie. De reparateurs in
het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Welzijn
WonenPlus een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afvalberg.
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. En te
ontdekken dat er heel veel kennis en praktische
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. "Als je
samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek
hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch
anders als je hem of haar de volgende keer op
straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden
tot heel leuke contacten in de buurt."

Steun de Stichting
Beemster Gemeenschap!

HOU JIJ VAN ZINGEN?

SI NG ALONG
ME T D APH NE
Meld je dan nu aan voor "a meezing evening" in
de Keyserin

WAAR? DE KEYSERIN
WANNEER? DONDERDAGAVOND VAN 19.30 TOT
21.00 UUR OP DE VOLGENDE DAGEN:
7 EN 28 OKTOBER 2021
4 EN 18 NOVEMBER 2021
2 EN 16 DECEMBER 2021
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Aanmelden kan tot één dag van tevoren, maar vol is vol.
Minimaal 8 tot maximaal 16 zangers!
De kosten bedragen € 10 per avond.

Je kun t je a anm e lde n d o o r een mailtj e te s tur en n aar : dap hne.z i ng@gmail. com of bezoek
za ng stu di oda ph ne.c om

OVERIGE ARTIKELEN STAAN
OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU

Wij willen u vragen om
Stichting Beemster
Gemeenschap te steunen
door te stemmen middels
de Rabo Clubsupport
actie van de Rabobank. Indien u een
rekening heeft bij de Rabobank en
beschikt over Rabo App, dan bent u
nog maar één stap verwijderd om te
kunnen stemmen.
U dient namelijk nog even lid te worden om
uiteindelijk uw stem te kunnen geven aan een
vereniging of stichting van Kunst, Cultuur en/
of Sport. Via deze link vindt u daar meer informatie over https://www.rabobank.nl/leden/
lid-worden.
Waarom vragen wij u te stemmen op de
Beemster Gemeenschap? Ook Stichting
Beemster Gemeenschap heeft schade opgelopen door het Coronavirus. De reserves zijn
voor een groot deel verbruikt, omdat ook
wij te maken hebben met vaste lasten die
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In gesprek met… Jaap Dik

De Zonnebloem Beemster

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!

De Zonnebloem afdeling Beemster
doet mee aan de RABOClubSupport.
Ook dit jaar willen wij weer wat
extra’s doen in de kersttijd voor
onze ouderen, zieke en gehandicapte
medemensen, om met een klein gebaar
wat warmte en aandacht te schenken.
Als u lid van de Rabobank bent kunt
u een stem op ons uit brengen. De
stemperiode is van 4 t/m 24 oktober.
Van harte aanbevolen!
Op 13 oktober is de regionale boottocht
vanuit Zaandam. 30 van onze gasten gaan
een dagje varen. De fysieke verkoop van zonnebloem loten liep tot 1 oktober en daarmee

Welzijn WonenPlus zal weer op regelmatige
basis een Repair Café in Midden-en Zuidoostbeemster organiseren. Nieuws over data en
locatie van de komende edities volgt zo snel
mogelijk!

INFO: HEIKOHEIKENS@OUTLOOK.COM

Of je nu veel of weinig noten op je zang hebt, jong of oud bent,
iedereen die van zingen houdt, is welkom. We zingen bekende
liedjes van pop tot klassiek, gospel, jazz, smartlappen,
chansons, Nederlandstalig etc.
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betaald moeten worden. Daarnaast hebben
wij, gezien de toen geldende coronamaatregelen, veel extra kosten moesten maken om
de kermis mogelijk te kunnen maken afgelopen jaar.
Het VSB fonds heeft dit jaar de Beemster
Gemeenschap gesteund met een donatie
van € 25.000 voor de aanschaf van drang- en
bouwhekken. Hierdoor hoeft de Beemster
Gemeenschap deze de komende jaren niet
meer te huren.
Uiteraard kunnen ze beschikbaar worden
gesteld aan verenigingen of evenementen
tegen een gereduceerd tarief. Zo helpt de
Beemster Gemeenschap ook weer andere
organisaties.
Wij hopen uw stem in de periode van 4 tot en
met 25 oktober 2021 via de Rabo Clubsupport
actie te morgen ontvangen! Alvast bedankt.
NAMENS HET BESTUUR VAN
STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP

Een ‘import-Beemsterling’, zo noemt hij zichzelf. Toch zijn de wortels van Jaap Dik stevig
vergroeid met onze gemeente. Jaap: “Ik wist
direct, om ‘er tussen’ te komen in een dorp,
moet je lid worden van een vereniging of je
inzetten als vrijwilliger. Dat is wel gelukt.”
Maatschappelijk hart
De reden dat Jaap naar Beemster kwam?
Het ambtenarenreglement. Jaap vertelt: “Ik
was vroeger al actief als vrijwilliger in mijn
vorige woonplaats, Wormerveer. Ik werkte
bijvoorbeeld veel met ouderen, dan kwam ik
thuis langs. Dat maatschappelijke hart was
er al vroeg. Dus toen ik een advertentie zag
bij gemeente Heerhugowaard als jongerenwerker, leek dat mij heel interessant. Na wat
gesprekken kreeg ik de baan aangeboden,
maar wat denk je? Een week later kreeg ik te
horen dat het toch niet doorging; ze hadden
toch een interne kandidaat gevonden. Nou,
toen ben ik een potje boos geworden. Gelukkig
kwam ik via via bij een vacature voor de sociale
dienst van Beemster. Voor de jongere generatie onder ons: dit was een soort uitkeringsinstantie van de gemeente. Maar om bij een
gemeente te mogen werken, moest je er ook
wonen. Onderdeel van het ambtenarenreglement. Dus in 1977 ben ik hier, samen met mijn
vrouw en twee dochters, komen wonen. Ik heb
mezelf direct in de gemeenschap gegooid –
eerst nog een jaartje bij de toneelvereniging,
maar daarna had ik al snel de vrijwillige brandweer gevonden. Zo heb ik jaren als vrijwillige
brandweercommandant gewerkt, de laatste –
de laatste op vrijwillige basis. Op deze manier
heb ik veel mensen leren kennen.”
Aan de wieg van het Werelderfgoed
Jaap vervolgt: “Het werk bij de sociale dienst
heb ik zo’n 21 jaar gedaan, totdat ik merkte dat
ik op vakantie alsnog dagelijks met m’n hoofd
bij het werk was. Toen wist ik dat ik ermee
moest stoppen. De gemeentesecretaris kwam
toen met een gouden ticket: of ik mij niet bezig
wilde gaan houden met kunst en cultuur vanwege de opkomende nominatie als UNESCO
Werelderfgoed. Een functie die echt op m’n lijf
was geschreven; ervoor zorgen dat alle organisaties geïnformeerd bleven en proberen alle
koppen in één zak te krijgen. Ik heb dit met veel

plezier mogen doen tot mijn pensioen in 2005.
Bovendien heb ik de gemeente nog steeds
niet helemaal de rug toegekeerd – ik mag nog
steeds zo nu en dan een huwelijk beëdigen en
dat blijf ik graag doen!”
Vrijwillige inzet
Stilzitten staat bij Jaap niet in zijn woordenboek. Het vrijwilligerswerk bij Onder de Linden
blijft hij dan ook graag doen. Maar hoe is hij daar
terecht gekomen? Jaap vertelt: “Zoals de ‘oude
garde’ wel weet, was deze plek eerst een brandweerpost. Toen de post verhuisde, kwam deze
locatie vrij. Na een korte periode als VVV, was er
besloten om het zaaltje tijdens de Polderfeesten
in 1987 – toen Beemster 375 jaar bestond – in te
zetten als theaterlocatie. Dat bleek een succes!
Omdat ik in het verleden in de horeca had
gewerkt, had ik mijn diploma sociale hygiëne.
Zodoende werd ik vaak gevraagd om de bar te
runnen. Na een periode waarin ik minder actief
was voor Onder de Linden, werd ik ongeveer
10 jaar geleden benaderd met de vraag of ik
de PR wilde doen. Ik houd de website bij, maak
persberichten. Zo ben ik eigenlijk een beetje de
schakel tussen het theater en de bezoekers.”
Jaap vertelt verder: “Daarnaast ben ik ook nog
voorzitter van de Stichting Historisch Brandweermaterieel. Ik zou het zo zonde vinden als
dat oude brandweermateriaal van de Beemster
brandweerpost, bijvoorbeeld de T-Ford uit 1924,
verloren zou gaan. Daarom hebben we in 2016
deze stichting opgezet, voor behoud en beheer,
maar hopelijk ook ooit om tentoon te stellen.”
Kortom, Jaap heeft zat te doen. “Tja, ik mag dan
wel 78 jaar zijn, maar zo voel me ik niet. Ik wil me
nog steeds overal mee bemoeien. Geraniums
vind ik prachtig in een tuin of op een balkon in
Frankrijk, niet voor mijn raam”, aldus Jaap.
Cultureel Centrum Onder de Linden is een
knusse theaterlocatie in Middenbeemster.
Ook voorstellingen van het Purmerendse Theater De Verbeelding worden hier uitgevoerd.
Meer informatie over Onder de Linden en
de voorstellingen van dit seizoen vindt u op
www.onderdelindenbeemster.nl.
KAREN HEERSCHOP
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK VIA
@BURGEMEESTERKARENHEERSCHOP

kwam ook een einde aan onze aktie van: wie
5 loten of meer koopt, komt op een lijst van
25 namen en loot mee voor een taartje. In
de zomer hebben wij al 6 personen met een
taartje verblijd en nu hebben we de laatste
namen getrokken, te weten: Debbie Scheringa, Barbara de Moel en Cor Prins.
Online (www.zonnebloem.nl/zelf-lotenverkopen/p/a00836) kunt u nog loten kopen
tot 31 oktober. Een lot kost € 2,-- waarvan
€ 1,50 voor onze afdeling is). Trekking is 8
november en de uitslag zetten wij ook in
de Binnendijks. Uiteraard kunt u het ook
nakijken op de website van de zonnebloem.
HARTELIJK DANK VOOR HET KOPEN VAN LOTEN!

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.

Kleuren van het seizoen
In deze tijd van het jaar verandert op
enkele weilanden in Beemster het
groene gras in prachtige tinten geel,
oranje en bruin. Mooie warme kleuren,
passend bij de nazomer en herfst.
In Beemster betekent dit meestal dat dit land
wordt klaargemaakt voor bloembollen of de
bekende Beemster knoflook. Beide gewassen
kunnen maar ééns in de zeven jaar op een stuk
land worden verbouwd. Op zandgrond kan dit
wel meerdere jaren achter elkaar. Soms wordt
zangrond tussendoor nog een paar weken
helemaal onder water gezet, dit is om aaltjes en ziektes tegen te gaan. De vruchtbare
kleigrond in Beemster levert mooie krachtige bollen en bollenboeren willen dan ook
graag ieder jaar één of meerdere stukken land
in onze polder huren. Als de oude grasmat is
omgehaald, komt er een grote machine die
de bollen in de grond stopt. Om in het voorjaar het bollenrooien te vergemakkelijken,
worden de bollen tegenwoordig in lange
netten geplant. Er zijn daarom geen bollenrapers meer nodig die op hun knieën één voor
één de bollen uit de grond halen. Het bollennet lijkt op een stevig sinaasappelnet in
de vorm van een grote worst. Hiermee wordt

in één keer een hele strook bloembollen
geplant. Na het planten van de bollen is er
een tijdje niets te zien en is een paar maanden
lang het bruin-zwarte land net zo donker als
de wintermaanden zelf. Totdat in het vroege
voorjaar langzaamaan de eerste groene
puntjes voorzichtig boven de grond uit steken
en er over de donkere grond een fijne, groene
waas lijkt te komen. Na een paar warme
dagen is het echt duidelijk: ze komen op! Eerst
alleen het stevige groen, maar als de planten
eenmaal groot genoeg zijn, kleuren de kopjes
in alle kleuren van de regenboog: het is lente!
De verleiding is dan erg groot om het land in
te gaan om bloemen te plukken en voor het
maken van foto’s. Wat echter veel mensen
niet weten is dat beschadigde tulpen heel
gevoelig zijn voor ziektes. Eén kapotte bloem
kan er voor zorgen dat alle bollen in een wijde
cirkel er omheen ziek worden. Een enorme
kostenpost voor de bollenboer. Ga dus nooit
op eigen houtje het land in en loop vooral
niet tussen de bloemen! Beter is het om van
een afstandje te genieten van dat prachtige
uitzicht. De bloembollen in het land geven
in Beemster letterlijk kleur aan het seizoen;
straks in het voorjaar én nu in de herfst!
PETER EN RIANNE DE WIT
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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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Datum
10 september 2021

Locatie
Insulindeweg 4, Middenbeemster

Melding
Veranderen activiteiten

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

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst Locatie + postcode
Project/activiteiten
15 september 2021 Remarkastraat 22,
Het aanleggen van een
1461HL Zuidoostbeemster inrit en het realiseren van
een overkapping.
17 september 2021 N244, aan de noordkant Het uitvoeren van
tussen hectometerpaal werkzaamheden m.b.t.
14,6 en 14,7
ontluchters persleiding.
28 september 2021 Insulindeweg 9,
Het wijzigen van het
1462MJ Middenbeemster gebruik t.b.v. het
realiseren van een
tandartspraktijk.
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
Datum toezending Locatie
Project/activiteiten
17 september 2021 Melkveeweg 6 t/m 24,
Het realiseren van
28 en 30 even,
29 woningen.
Hendricus de Goedeweg
72 t/m 78 even,
Witrikstraat 8 t/m 20 even,
Roodbontstraat 2 t/m 12 even,
Middenbeemster
17 september 2021 Rijperweg 95,
Het plaatsen van een airco
1462MD Middenbeemster aan de achtergevel van de
(Rijksmonument)
woning.
20 september 2021 Noorderpad 38c,
Het plaatsen van een
1461CD Zuidoostbeemster dakopbouw, het
aanpassen van de
voorgevel en het
bestaande atelier/kantoor
betrekken bij de woning.
21 september 2021 Spierenburg 4,
Het realiseren van een
1462EG Middenbeemster balkon op de aanbouw aan
de achterzijde van de
woning.
21 september 2021 Rijperweg 114h,
Het realiseren van een
1462MG Middenbeemster aanbouw aan de zijgevel
van de woning.
22 september 2021 Zuiderweg 155,
Het realiseren van een
1461GJ Zuidoostbeemster aanbouw aan de
achterzijde van de woning
(bestaande schuur wordt
gesloopt).
23 september 2021 Noorddijk 25,
Het realiseren van een
1463PJ Noordbeemster bedrijfsgebouw.
27 september 2021 Zuiderweg 44,
Het renoveren van de Rwzi
1461GD
fase 2 (nieuwbouw
Zuidoostbeemster
gebouwen, wijzigen
bestaande gebouwen en
installaties en
milieuneutraal wijzigen).
28 september 2021 Noorderpad 38,
Het verduurzamen en
1461CD Zuidoostbeemster uitbreiden van de woning.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe
u dat kunt doen.

Nummer
M2021-0054

Behandelende instanties
OD IJmond

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Datum besluit
Locatie
Project/activiteiten
15 september 2021 Purmerenderweg 167,
Brandveilig gebruik t.b.v.
1461DJ Zuidoostbeemster logiesfunctie.
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.

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN
Datum besluit
15 september 2021

Locatie
Jisperweg 124,
1464NL Westbeemster

Project/activiteiten
Het realiseren van een
bedrijfsgebouw (machine/
werktuigberging en
werkplaats).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten
voor de voornoemde aanvraag/aanvragen de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.

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

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 17 september 2021 met
besluitnummer 1552681 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
Witrikstraat 8 t/m 20 (even), Middenbeemster
Melkveeweg 6 t/m 30, behalve 26 (even), Middenbeemster
Hendricus de Goedeweg 72 t/m 78 (even), Middenbeemster
Roodbontstraat 2 t/m 12 (even), Middenbeemster

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

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.

UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE
PERSONEN
Uit onderzoek door team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen
niet meer woonachtig zijn op het adres waar hij/zij ingeschreven stonden. Het
college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft besloten
om de onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregistratie
Personen (BRP):
Naam
Geboren op Uitgeschreven naar Uitgeschreven op
van Willigen, B.C. 02-10-1995 België
13-08-2021
Assaïd, Y
08-01-1999 Onbekend
23-08-2021
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat
bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer
kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kan worden stopgezet.
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk
om op het juiste adres ingeschreven te staan. Wij verzoeken daarom iedereen
die op de hoogte is van het huidige adres van (één van) de bovenstaande
personen contact op te nemen met team Burgerzaken via (0299) 452 452.
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.

BEZWAAR MAKEN

ANONIEM MESSEN INLEVEREN TIJDENS DE WEEK VAN DE VEILIGHEID
VAN 11 T/M 17 OKTOBER

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.

Dit najaar wordt er een landelijke inleveractie
georganiseerd door het ministerie van Justitie en
Veiligheid waarbij vooral jongeren worden
aangemoedigd steekwapens anoniem in te
leveren. De inleveractie vindt plaats in de Week
van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober.
De gemeenten Purmerend en Beemster hebben
zich aangesloten bij deze campagne. De QR code
op de posters linkt door naar een overzicht van
alle inleverpunten in het land.

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.

Burgemeester Don Bijl van Purmerend zegt
hierover: “De gemeenten spannen zich in voor de
lokale openbare orde en veiligheid. Wij vinden het
belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in
onze gemeente”. Karen Heerschop, burgemeester
van Beemster, besluit: “Wapens passen niet bij
een veilige gemeente, daarom sluiten we aan bij
de landelijke actie.”

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.

QR-CODE GEEFT OVERZICHT VAN
ALLE INLEVERLOCATIES
De campagne roept op om messen in te leveren
in de speciale inlevertonnen op politiebureaus,
diverse scholen en jongerencentra. De QR-code
op de poster linkt door naar het overzicht van alle
landelijke inleverpunten. Voor het inleveren van
vuurwapens kan met de politie een afspraak
gemaakt worden. Op 22 oktober worden de
resultaten van deze landelijke inleveractie
bekend gemaakt.

SPURD ORGANISEERT PURVAK
TIJDENS HERFSTVAKANTIE
Kinderen in Purmerend en Beemster hoeven zich tijdens de herfstvakantie niet te
vervelen, want ook dan is er weer PurVak! Van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
organiseert Spurd sport- en spelactiviteiten door heel Purmerend en Beemster.
Wilt u zien welke activiteiten zij wanneer organiseren?
Kijk dan op www.spurd.nl/purvak.

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.

REGENBOOGWEEK IN BEEMSTER EN
PURMEREND VAN 11 T/M 17 OKTOBER
In Purmerend en Beemster mag je jezelf zijn. We organiseren elk jaar de
Regenboogweek, samen met verschillende organisaties uit Purmerend en
Beemster. Dit jaar is de Regenboogweek van 11 t/m 17 oktober. Er zijn in het
kader van deze week films, een expositie, een theatervoorstelling, verschillende
seminars, bijeenkomsten, sportieve en creatieve activiteiten en leestafels. Ook
is er een regenboogviering in de Keyserkerk en geeft Beemsterlinge Kirsten
Visser een seminar over onderwerpen gerelateerd aan transgender kinderen en
hun ouders. Bekijk purmerend.nl/regenboogstad voor het programma.

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.

KENNISGEVING VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN ‘JISPERWEG 124,
WESTBEEMSTER’
Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad van Beemster het
bestemmingsplan ‘Jisperweg 124, Westbeemster‘ vastgesteld.
ZAKELIJKE INHOUD
Dit bestemmingsplan voorziet in de vestiging van een agrarisch loonbedrijf dat
zich verder kan ontwikkelen op het perceel Jisperweg 124 in Westbeemster. Bij
het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.
TER INZAGELEGGING
Het vastgestelde plan (ID-code NL.IMRO.0370.2020Jisperweg124-VA01) ligt
met ingang van 8 oktober 2021 tot en met 18 november 2021 ter inzage. Als u
de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team
Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299)
452 452. De stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het
vastgestelde bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl.
RECHTSMIDDELEN
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld
worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd
beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor
kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige
voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige
voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.
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VERGADERING GEZAMENLIJKE
COMMISSIES VAN PURMEREND EN
BEEMSTER OP 11 OKTOBER 2021
De raadscommissies van Beemster en Purmerend vergaderen gezamenlijk over
voorstellen voor de harmonisatie van beleid en verordeningen of over zaken
waarbij afstemming gewenst is. Dit in het kader van de komende fusie. Op 11
oktober vergadert de gezamenlijke commissie vanaf 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend.
Het publiek is (weer) van harte welkom bij deze vergadering. Dit uiteraard met
inachtneming van de basisregels die gelden om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Dat wil zeggen: blijf thuis bij klachten, handen
wassen, geen handen schudden en geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een
veilige afstand! De vergaderingen kunt u ook volgen via internet: purmerend.
raadsinformatie.nl/live of via RTV Purmerend.
OP DE AGENDA STAAN:
Het voorstel tot de vaststelling van de Transitievisie Warmte.
Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen.
De visie voor Beemster en Purmerend geeft aan hoe en wanneer wijken of
buurten van het aardgas af worden gekoppeld. Voor de wijken of buurten die
voor 2030 gepland staan, maken de gemeenten ook al de mogelijke
warmte-alternatieven bekend.
Het voorstel om deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
MRA.
Een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een onderneming met publieke
aandeelhouders, gericht op het versterken van de economie en
werkgelegenheid in een regio.
De voorstellen om een aantal geharmoniseerde verordeningen vast te stellen.
Dit zijn de huisvestingsverordening, de verordening starterslening, de
algemene subsidieverordening, de bijzondere subsidieverordening
peuteropvang, de wegsleepverordening en de winkeltijdenverordening.
Op deze onderwerpen kan worden ingesproken. Neem hiervoor contact op met
griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713.
De agenda en stukken kunt u lezen op de website
https://gemeentebestuur.beemster.net.

BESTUUR
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VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN GEMEENTERAAD OP 12 OKTOBER 2021
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie
start om 19.30 uur en de raad om circa 20.30 uur.
Het publiek is (weer) van harte welkom bij deze vergaderingen. Dit uiteraard
met inachtneming van de basisregels die gelden om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Dat wil zeggen: blijf thuis bij klachten, handen
wassen, geen handen schudden en geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een
veilige afstand! De publieke tribune is zo ingericht dat de aanwezigen op enige
afstand van elkaar zitten. De vergaderingen kunt u ook volgen via internet:
gemeentebestuur.beemster.net.
Na afloop van de raadsvergadering is er gelegenheid om na te praten in de
kantine. Zoals gebruikelijk kan het dan aanwezige publiek hieraan deelnemen.
Om toegang te krijgen tot de kantine moet u een coronatoegangsbewijs tonen.
Dit bewijs hoeft u niet te tonen om bij de vergaderingen aanwezig te kunnen
zijn. Het verschil is dat de raadzaal een publieke ruimte is en de kantine (eet- en
drinkgelegenheid) dit niet is.

In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op voorstellen
waarover in de raadscommissie een positief advies is gegeven en over:
Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied
2012 - Partiële herziening 2021 met de daarbij behorende documenten.
Het voorstel voor het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van
Noordbeemster en Westbeemster.
Beide voorstellen zijn behandeld in de commissievergadering van 21-22
september met als uitkomst dat hierover opnieuw wordt gesproken in de
raadsvergadering.
De raadsbehandeling is voor het behandelen van amendementen en moties
en de besluitvorming. Een amendement is een wijzigingsvoorstel. Met een
motie spreekt de raad een wens uit of doet de raad een verzoek aan het
college. De voorgenomen amendementen en moties zijn gepubliceerd bij de
stukken op de website (gemeentebestuur.beemster.net).
De agenda’s kunnen wijzigen! Kijk voor de laatste versie en de stukken op
website gemeentebestuur.beemster.net.

In de commissievergadering kan worden ingesproken over de geagendeerde en
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden om in te spreken kan tot 2
uur voor de vergadering. Voor vragen hierover of voor het aanmelden bel of mail
de griffie, (0299) 68 2101 of griffier@beemster.net.
Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere de volgende
onderwerpen:
Het voorstel inzake de aanleg van stil asfalt op de N243.
Dit onderwerp was geagendeerd in de commissievergadering van 21-22
september en is opnieuw geagendeerd omdat in september er nog geen
raadsvoorstel was. Het college heeft aangegeven dit voorstel niet eerder te
kunnen doen dan nadat de provincie schriftelijk heeft opgegeven wat de
meerkosten zijn voor de aanleg van stil asfalt op een aantal weggedeelten
van de N243, en die brief was nog niet ontvangen.
Het bespreken van de raadsbrief over het aanvragen van het predicaat Fairtrade
gemeente en het bespreken van de verslagen 2019 en 2020 van de
welstandscommissie Beemster met de rapportage hierover van het college.
Beide onderwerpen zijn op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks geagendeerd.
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Vrijwilligersoproep
In de Beemster staan de inwoners
bekend als zeer zelfredzaam. Toch
krijgen wij regelmatig aanvragen
binnen van ouderen die het fijn zouden
vinden als er af en toe eens iemand bij ze
langs komt om een kopje koffie mee te
drinken, of wat boodschappen te doen.

15 oktober 2021

Verbindingsnetwerk

15 oktober 2021

7

PERSBERICHT

Ook het tuinonderhoud valt voor een aantal
senioren in onze mooie polder niet altijd mee,
dus tuinvrijwilligers zijn ook van harte welkom.
Tevens zoeken wij iemand die incidenteel post
wil rondbrengen in het buitengebied.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij ons aan
slag te gaan? Meld u zich dan aan bij beemster@welzijnwonenplus.nl of bel met 0299426364 elke werkdag tussen 9.00 en 12.00
uur bereikbaar. Wij verwelkomen u graag!

presenteert het
verkiezingsprogramma
Ruim 7 weken voor de
herindelingsverkiezingen voor
de nieuwe gemeenteraad op 24
november presenteert STADSPARTIJBeemster Polder Partij het
verkiezingsprogramma.

LEZERSFOTO'S

Gewoon
een mooi
plaatje,
onkruidbestrijding
met heet
water.
Harrie IJlst
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Op initiatief van burgemeester Don Bijl
is in 2016 het Verbindingsnetwerk tot
stand gekomen. Vertegenwoordigers
uit diverse maatschappelijke
organisaties zetten zich samen in
om de sociale samenhang tussen
bewoners te versterken. De urgentie
hiertoe is na vijf jaar niet verminderd.
De maatschappelijke effecten van
corona op de samenleving is voelbaar.
Mede met het oog op de fusie tussen Purmerend en Beemster is op maandagavond
21 september een gemeenschappelijke bijeenkomst georganiseerd in de Keyserkerk in
Middenbeemster. Centraal stond de vraag
hoe organisaties in beide nu nog zelfstandige
gemeentes de verbinding met elkaar kunnen

vinden om de bovengenoemde doelstelling
effectief aan te pakken. Naast een kennismakingsronde werd ook gesproken over welke
impact de pandemie op bewoners(groepen)
heeft en hoe organisaties daarmee om
moeten gaan.
Omdat het de eerste maal was dat organisaties uit beide gemeentes samen kwamen in
dit verband, werd ook letterlijk het verbindingsnetwerk gevisualiseerd.
De volgende netwerkbijeenkomst wordt
georganiseerd door het Humanistisch Verbond. De datum wordt nog bekend gemaakt.
Heeft uw organisatie belangstelling om
hieraan deel te nemen? Neem contact op via
nicoschroevers@gmail.com.

De titel van het programma is: ‘Het gaat om
wat we doen’. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners
van Purmerend en Beemster en de nieuwe
gemeente Purmerend, dat is wat het programma kenmerkt. Het heeft naast een
samenvatting een inhoudelijke verdieping.
‘Goed valt te lezen hoe wij stad en platteland bij elkaar brengen en zo het beste willen
bereiken voor alle inwoners, verenigingen,
instanties en bedrijven.’ Zo laten lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk in een
reactie weten.
Het programma kwam tot stand in een innige
samenwerking tussen de leden van beide

partijen. De beide voorzitters van de partijen
Mart Bakker en Ernst Ankersmit kijken dan
ook met tevredenheid op dit proces terug.
‘Het is een document waar we ook na de
verkiezingen goed mee kunnen werken. Al
werkende hebben de culturen van stad en
platteland elkaar goed leren kennen, ook dat
is mooi meegenomen’. Aldus de voorzitters
van de partijen.
Het programma bevat een inleiding en 20
speerpunten waarin tot uitdrukking komt
dat de mening van de inwoners het belangrijkste is voor STADSPARTIJ-Beemster Polder
Partij. Het besef dat Purmerend in reuzesprongen bezig is een middelgrote gemeente
te worden, met binnenkort meer dan 100.000
inwoners, klinkt erin door.
Lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara
Jonk gaan, met als leidraad dit programma,
met vertrouwen de verkiezingen in.
Het programma is te lezen op
www.Stadspartijpurmerend.nl

INgewikkeld ingeWIKkeld?

Actie voor Jerry met rommelmarkt, loterij, koffie&cakeverkoop ect. Met als
doel €60.000 voor een stamceltransplantatie voor zijn MS. Daniella

Hierbij een lezersfoto van de speeltuin op de Vlinderslag. Dit ligt op het
voormalige zwembadterrein de Wilgenhoek in Zuidoostbeemster. Ik vind het een
prachtige plek geworden. Daniella

Als je het leven hebt losgelaten is het mogelijk
om weer in een doek te worden gewikkeld:
een wade. Tegenwoordig noemen het ook
wel een rouwdoek of rouwkleed.
De wade of lijkwade stamt al uit vroeger
tijden, toen er nog nauwelijks sprake van was
dat een overledene in een kist werd begraven
(dat gebeurde pas veel in de 14e eeuw, na het
uitbreken van de pest).
Opgebaard worden in een wade en liggend
op een baar is in Nederland nog steeds “in
de minderheid” in vergelijking met worden
opgebaard in een kist.
De doeken zijn in vele kleuren en stoffen te
verkrijgen, het liefst van natuurlijke materialen zoals katoen, linnen, flanel, hennep etc.
Maar een wade zelf maken is ook mogelijk,
denk wel aan minimale afmetingen van 2,5 bij
3 meter stof. Dit is nodig om het wikkelen (of
vouwen) goed mogelijk te maken.
Het vouwen of sluiten van de wade kan op
vele manieren en het is een heel mooi ritueel
voor de dierbaren die achterblijven. Het is
heel toegankelijk en het opbaren in een wade
op een baar kan heel goed in combinatie met
koelen of een lichte balseming. Een wade is
geen beletsel voor cremeren of begraven.
En waarom wachten met het gebruiken van

een wade nà het overlijden? Bij leven kun
je de doek al aanschaffen of maken en het
gebruiken als kleed op de bank om het bij
koude avonden lekker om te slaan. Dan is het
helemaal je eigen “levensdoek”.
Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of voorbeelden van waden en baren. Wellicht een
mooi moment om eens in gesprek te gaan
over uw uitvaartwensen! Het is echt niet zo
ingeWIKkeld om INgewikkeld te worden.
Ik groet u hartelijk vanuit Noordbeemster,
Carla Bleesing, Symfonie uitvaarten
06 3747 9301 – info@symfonie-uitvaarten.nl

uitvaarten

Vrijheid in afscheid
Carla Bleesing Noordbeemster
& Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar
06 37 39 36 82

Op woensdag 6 oktober is, ook in Bibliotheek
Waterland, de jaarlijkse Kinderboekenweek
gestart. Naast het landelijk programma biedt
de bibliotheek dit jaar een uitgebreid feestprogramma in elke vestiging. Uiteraard is
deelname voor alle kinderen gratis.
Thema van de Kinderboekenweek is dit jaar
‘Worden wat je wil.’ Samen met de kinderen
ontdekken we diverse beroepen. In onze
bibliotheken maken we kennis met een boswachter, circusartiest, wetenschapper én een
reptielendeskundige!
Speciaal voor tieners geeft rapper en talentcoach Rivelino Rigters een workshop over het
maken van keuzes voor de toekomst.

GEERT
(FOTO: PETER LEEK)

[adverorial]

Toen je als baby werd geboren, werd
je meteen in een doek gewikkeld.
Meestal lekker zacht en warm, heel
comfortabel. De herinneringen daaraan
zullen minimaal zijn, maar het is vast
wel eens verteld door je moeder.

Feestelijk programma in alle
vestigingen Bibliotheek Waterland

Knappe Koppen Lezing
Reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge
vertelt op zondag 10 oktober alles over de

Texaanse padhagedis en zijn familie. De
Knappe Koppen Lezing is speciaal voor
nieuwsgierige kids van 7 tot 10 jaar.
Opening Ontdeklab
Tijdens de Kinderboekenweek maken we ook
kennis met het gloednieuwe Ontdeklab van
Bibliotheek Waterland. Het Ontdeklab wordt
op zaterdag 16 oktober feestelijk geopend
in Bibliotheek Volendam met pannenkoeken uit de 3D- printer, en diverse workshops. In het Ontdeklab maak je kennis met
diverse digitale technieken en tools. Kan jij
een robot programmeren? Of hoe werkt een
VR-bril eigenlijk? Het Ontdeklab biedt een
programma voor jong en oud. Het complete
programma verschijnt binnenkort op onze
website.
Het programma van de kinderboekenweek is
te vinden op www.bibliotheekwaterland.nl/
kbw2021 of haal de folder in één van onze
bibliotheken.

Hoog bezoek in
de Beemster Wereldtuin
Vrijdag 24 september bezocht gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap met de
jury van het Groenfonds de Beemster Wereldtuin. Ze bezochten de tuin in het kader van de subsidie die de Wereldtuin had ontvangen van het Groenfonds.

Hoogste opbrengst collecte
Nierstichting sinds 2011!
Nu de coronaperikelen zijn verminderd,
zijn verschillende collectanten in
september in Zuidoostbeemster weer
langs de deur gegaan om te collecteren
voor de Nierstichting.
Wij hadden gelukkig enkele nieuwe collectanten erbij gekregen. Mede hierdoor en omdat
de meeste mensen weer blij zijn vanwege de
verruiming van de coronamaatregelen, hebben
wij de hoogste opbrengst sinds 2011! En meer

dan een verdubbeling van de opbrengst
2020. De totale opbrengst voor het jaar 2021
is €1.386,05 (jaar 2020: €614,78). Ook zien
we dat diverse mensen via de QR-code met
behulp van de mobiele telefoon doneren. Dit
is makkelijk en het geld is snel geteld!Alle
gevers en collectanten, heel hartelijk bedankt
voor uw bijdrage en tot volgend jaar!
NAMENS DE COÖRDINATOR NIERSTICHTING
ZUIDOOSTBEEMSTER: IRMA VAN MOERGESTEL

Het scholenproject “Wonen”
Op bezoek bij burgemeester Scheringa, boer Jan en zijn vrouw Maartje.
In de week van 20 tot en met 24 september bezochten de groepen 6 van de basisscholen uit
Beemster het Agrarisch museum Westerhem, het Betje Wolffmuseum en het bezoekerscentrum
in het kader van het project Wonen.
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Pianist(e) gevraagd

Wie zijn wij? Wij zijn de Ladies
Voice. Een koor van ongeveer 30
enthousiaste vrouwen die dolgraag
zingen. Pop, musical, van alles wat.
Dit mochten wij door de Corona ruim 1,5 jaar
niet doen maar op 12 oktober is het zo ver en
mogen wij weer! Wij hebben er allemaal ontzettend veel zin in ( de kelen zullen nog even
gesmeerd moeten worden) maar wij hebben
1 groot probleem: Tijdens de Coronaperiode
is onze vaste pianiste verhuisd en nu niet meer
in staat om ons te begeleiden.
Daarom onze dringende vraag: “Is er een pianiste of pianist die haar plaats bij ons koor in

26 SEPTEMBER 2021

Burendag Buurtvereniging
Purmerenderweg

wil en kan nemen en ons op de piano begeleiden?” Wij zingen 1 keer per week op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en wij zingen in
Wooncentrum Zuiderhof in de Zuidoost Beemster onder leiding van onze dirigent Koos. Er
staat natuurlijk een vergoeding tegenover.
Help ons! Maak ons blij!
Een reactie kan gemaild worden
naar befana1949@gmail.com
of naar j.blaakman@chello.nl of
naar f.meer46@upcmail.nl.

Deze foto is niet recent en er staan een aantal
leden niet op. Helaas hadden wij geen nieuwere.

Het is zondagochtend 26
september, de wekker gaat vroeg.
Om 10:00 verzamelen we aan de
Purmerenderweg 71. Spannend was
het wel een paar uurtjes eerder, de
regen viel met bakken uit de lucht.
Gelukkig hield dit op en werden we
verrast door een stralende zon.
Enkele leden van Buurtvereniging Purmerenderweg hebben gehoor gegeven aan de
oproep voor de burendag.
Het thema van deze burendag : “Het ophalen
van zwerfvuil langs onze Purmerenderweg” .
Thuis bij de voorzitter van de Buurtvereniging konden de leden die aanwezig waren
genieten van een lekkere kop koffie of thee.
Er was zalige aardbeientaart (met de complimenten aan Alex Oppel), eveneens heerlijke
appeltaart (met de complimenten aan Brenda
Kosters) en niet te vergeten de warme ontvangst van Cees en zijn vrouw Joke.
Het uur van de waarheid diende zich
aan rond 10:30 AM.
Na een korte toelichting van de voorzitter en
het uitdelen van de vuilniszakken, toog een
veertien koppige delegatie naar buiten om
zich te splitsen in 4 groepen.

Rabo ClubSupport
Stem op Buurthuis Zuidoostbeemster

Door het verdwijnen van de voetbalkooi, vanwege de bouw van de tijdelijke school, is er in
Zuidoostbeemster onder de jeugd een grote
behoefte aan nieuwe speelruimte. Daarom
willen wij bij de nieuwe inrichting van het
Zuidplein graag in de groenstrook aan die
zijde een NATUURSPEELTUIN aanleggen.
In de NATUURSPEELTUIN willen wij speciale
activiteiten organiseren met het doel dat de
jeugd meer de natuur gaat ontdekken en het

15 oktober 2021

een bijdrage levert aan de ontwikkeling van
hun motoriek, balans en gezonde leefstijl.
Alleen met uw STEM kan een NATUURSPEELTUIN worden gerealiseerd. Leden van de
Rabobank vanaf 12 jaar kunnen tot en met
24 oktober 2021 stemmen via de Rabo app of
online op rabobank.nl/clubsupport. Als u nog
geen lid bent kan u dat alsnog gratis regelen.

* Groep 1 en groep 2 ten behoeve van het verzamelen van zwerfafval aan de linkerzijde
van de Purmerenderweg
* Groep 3 en groep 4 ten behoeve van het verzamelen van zwerfafval aan de rechterzijde
van de Purmerenderweg
Het is de bedoeling dat al het zwerfafval
verzameld wordt en dat de groepen elkaar
tegemoet lopen. Rond 12:00 uur was dat het
geval. De buit werd verzameld en deze werd
door de voorzitter in ontvangst genomen. De
opbrengst bleek 4 volle vuilniszakken.
Na het harde werk zijn de aanwezigen in de
achtertuin van Cees en Joke getrakteerd op
een gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje en hapje. Verder kon het gezelschap ook nog genieten van tomatensoep
met balletjes en een vegetarische pompoensoep (met de complimenten aan Brenda Kosters)
Gedurende het samenzijn hebben de aanwezigen nader kennis met elkaar gemaakt.
Om 14:00 u. Ging een ieder weer
huiswaarts zoals afgesproken
Het was een leuke burendag. Dank aan alle
aanwezigen en zij die achter de schermen ook
hun bijdrage hebben geleverd om dit tot een
succes te maken!
LLOYD MISJAN

LEZERSFOTO

DANK VOOR UW STEM !!!!

Kluitje

	Taizé-viering: in de in O. L. vrouw Geboortekerk aan het Hornplein 1 in Schermerhorn
vindt Zondag 10 oktober een Taizé-viering met het thema “Dromen” plaats vanaf 19:30
uur De viering bevat gemakkelijk mee te zingen liederen, teksten, korte meditaties /
stiltes, gebeden, een lichtceremonie en een passend aandacht centrum. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door: Caitlyn Immerzeel op harp. Iedereen is welkom om de
dienst bij te wonen.

Vandaag, 26 september, voor het eerst weer een roodborstje in onze tuin !!!
Klazina, Zuidoostbeemster
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BG sinds lange tijd
Betje Wolff Museum
organiseert Boeken bij Betje weer fysiek bijeen
Reserveren via e-mail:
boekenbijbetje@gmail.com

Op donderdag 14 oktober ontvangt
Boeken bij Betje Jan Brokken in
Onder de Linden in Middenbeemster.
Alexander Reeuwijk zal met hem
in gesprek gaan. De avond wordt
georganiseerd door het Betje Wolff
Museum in samenwerking met José
Ferdinandus.
Datum donderdag 14 oktober 2021
Gast
Jan Brokken
Tijd	
20.00-21.30 uur (inloop vanaf
19.30 uur met koffie/thee en een
heerlijke Betjebonbon)
Plaats	
Cultureel Centrum Onder de
Linden, Middenweg 150, 1462 HL
Middenbeemster
Entree	12 euro (incl. koffie/thee en bonbon.
Drankje na afloop voor eigen rekening). Betalen kan aan de kassa
met pin of contant.

Jan Brokken is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Werk van Jan
Brokken is in veertien talen uitgebracht. Drie
van zijn boeken zijn verfilmd.
In zijn laatste werk ‘De tuinen van Buitenzorg’
(2021) gaat hij op zoek naar de geschiedenis
van zijn moeder, die in 1935 met haar man
naar Nederlands-Indië verhuisde en in 1947
terugkeerde naar een verwoest Nederland.
Na het overlijden van zijn moeder Olga ontvangt hij van zijn tante Nora de brieven en
foto’s die Olga haar vanuit Buitenzorg en
Makassar schreef. Jan Brokken zoekt in de
brieven naar de vrouw die gedurende haar
leven voor hem een onbekende was gebleven.
Na afloop is er tijd om boeken te bekijken
en/of te kopen en de schrijver en Alexander
Reeuwijk te spreken.
Belangrijk: Neem uw coronavaccinatiebewijs mee (QR-code op uw telefoon of op
papier of het gele boekje) of een negatief
coronatestbewijs én uw identiteitsbewijs. We
zullen dat bij de ingang scannen/controleren.
De volgende data van Boeken bij Betje:
12 november 2021: Pauline Broekema
11 februari 2022: Michel Krielaars

De Beemster Gemeenschap heeft op
woensdagavond 29 september voor
het eerst sinds april 2019 weer een
fysieke vergadering gehouden. In de
Keyserin in Middenbeemster.
Een Jaarvergadering welke in het teken stond
van twee hoofdagendapunten: het door de
leden laten bekrachtigen van deels al ingezette bestuursveranderingen en het afleggen
van financiële verantwoordelijkheid. Beide
items leverden geen enkele discussie op.
Opvallend was dat de vereniging in 2018 een
Calamiteitenfonds in het leven had geroepen.
Een financieel buffertje. Niet beseffend dat
deze de twee jaar daaropvolgend al aangesproken moest worden. Want beide jaren
leverden een negatief saldo op. Met name
veroorzaakt door het niet doorgaan van de
autocross. Voorzitter Erica Helder memoreerde de recente aanschaf van een groot
aantal afzethekken dankzij de genereuze
schenking (€25.000,=) van het VSB Fonds
Beemster. Deze bewezen in juli hun dienst op
het ijsbaanterrein maar kunnen ook gebruikt
worden bij tal van andere evenementen. Uitgebreid werd stilgestaan bij het reglementair aftreden van Marissa Geluk (secretaris),
Johan Duijn (Sport), Yvonne Roelofsen, Ella

Verhoeks , Peter Koning en Suzan Oudhuis.
Deze laatste vier allen Hoofdbestuursleden.
Nelleke Glorie en Paul Mul traden uit de sectie
Sport. Gelukkig kon in alle ontstane vacatures
voorzien worden. Waarbij Samantha Truong
het secretariaat voor haar rekening neemt.
Een forse aderlating is ook het afscheid van
Ger Albertsma (zie elders in dit nummer)
en Fred Bol. Beiden verantwoordelijk voor
een veelal onzichtbaar maar zeker onmisbaar onderdeel van alle evenementen: ‘het
geluid’. Ger heeft dit meer dan zestig jaar op
zich genomen en onder andere Fred opgeleid
in het metier. Bij alle evenementen waren ze
trouw op de achtergrond aanwezig.
Tijdens de vergadering werd het 4 Mei comitélid Nico Schroevers in het zonnetje gezet
omdat hij recentelijk een kwart eeuw predikant was in de Beemster. De vereniging zelf
jubileert ook: 75 jaar. Hier zal volgend jaar uitgebreid aandacht aan worden geschonken.
Opvallend was dat het overgrote deel van
de ongeveer dertig aanwezigen vertegenwoordigers waren van de BG zelf. Andere
verenigingen uit de polder waren nauwelijks
vertegenwoordigd.
GEERT
MEER FOTOMATERIAAL:
WWW.BINNENDIJKS.NU.

Van Klooster tot
Dijklander ziekenhuis
Na een lange stop i.v.m. Corona kon
dan eindelijk onze 1e VSV avond van
het nieuwe seizoen van start gaan.
Deze avond werd verzorgd door Tineke
Abercrombie. Ze nam ons mee in haar
verhaal over de ontstaansgeschiedenis
van de ziekenzorg in Purmerend.
Eind 15e eeuw waren er 2 kloosters in Purmerend. Daarna werden er Gasthuizen gesticht.
De verzorging was aanvankelijk niet zozeer
gericht op beter maken,maar men vond de
toestand van de ziel belangrijker. In 1910
werd er door de Lidwina Stichting een ziekenhuis gebouwd en in 1912 geopend. Veel
Volendammers kozen voor dit Katholieke
Ziekenhuis. Het Stadsziekenhuis werd in
1940 geopend, de grond er omheen werd in
de oorlog gebruikt om er groente op te verbouwen. Aanvankelijk was er weinig samenwerking tussen de beide ziekenhuizen. Maar
uiteindelijk kwam er een fusie. Het Liduina
ziekenhuis sloot en er werd gekozen voor de
bouw van een neutraal ziekenhuis: het Streekziekenhuis Waterland. Het werd in 1988 in
gebruik genomen. Het Stadsziekenhuis werd
na gedeeltelijke sloop, het Gemeentehuis. In
april 2017 kwam er weer een fusie ditmaal met

Fred Bol ontvangt bloemen en presentje voor zijn jarenlange inzet.

het Westfries Gasthuis in Hoorn en werd het
Dijklander ziekenhuis. Het was een boeiende
lezing. De volgende avond is op 27 oktober.
Dan zal Geert Heikens onze gast zijn. Een
introducé is van harte welkom
BESTUUR VROUWEN SAMEN VERDER

Aftredend vrijwilligers. Op de foto ontbreekt Suzan Oudhuis en Peter Koning.
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Kluitjes

	Rectificatie: tot onze spijt is de naam van de vormgever van de Kleine Kroniek van de
Beemster verkeerd in het artikel gekomen. Het moest zijn Arjen IJff.
	Binnenkort is de Kleine Kroniek van de Beemster ook te koop bij het antiquariaat Serendipity
te Middenbeemster en bij het Bezoekerscentrum.

Daan’s Maaltijdservice
een smakelijke aanrader
Al sinds begin dit jaar zullen veel
bewoners van Middenbeemster elke
maand een foldertje in de bus vinden
van Daan’s Maaltijdservice. Het doet
veronderstellen dat hier geen sprake
is van een groot bedrijf, maar een privé
persoon en tevens zeer gedreven kok.
Elke week op woensdag kan door Daan een
smakelijke maaltijd aan huis worden geleverd. Vooral ouderen, die het koken steeds
minder goed afgaat, is dit een mogelijkheid
om weer eens lekker te genieten van een
verse maaltijd. Daan biedt een ruime keuze
aan gerechten van andijviestamppot en
macaroni met spekjes en gehakt tot een rijke
variatie aan soepen en daarbij ook nog een
lekker toetje: eenvoudige, maar gezonde en
vriendelijk geprijsde maaltijden. En dat alles
telefonisch of per sms te bestellen.
Achter Daan blijkt zich echter een vrolijke
actieve dame met een horeca achtergrond te
verschuilen: Daniëlle van den Acker. Hoewel
ze aan een eigen site werkt, is ze momenteel
te vinden via de site www.boerenenburger.nl
van een groep boeren uit de streek die hun
producten aanbieden. Haar bedrijfje zetelt in
haar eigen keuken in een boerenstolp aan de
Hobrederweg. Daar is het dus elke woensdag
een drukte van belang om alle bestelde maaltijden klaar te maken en het worden er steeds
meer! Daarom heeft ze het voorbereiden van
de soepen al naar een andere dag verschoven.
Het is voor één persoon dus een hele hoop
werk en daarom is het fijn, dat ze op de steun
van dochter Jamie kan rekenen.
Koken is overigens niet Daniëlle’s enige activiteit; ze is ook nog depothouder van de
ochtendkranten en loopt ze zelf een wijk in
Middenbeemster. Daarom kan ze tegelijk
met de krant het foldertje in de bus stoppen.
Bovendien is ze ook nog een groot deel van
de week te vinden in een brasserie in Diemen,
waar ze nu gelukkig pas weer aan het werk
kon. Het gedwongen thuiszitten door de

Mijmeringen rond
Groot-Grutterloze dagen
in Middenbeemster

coronacrisis was er dus wel de oorzaak van
dat ze zich op een eigen maaltijdservice ging
werpen, want kokkerellen is haar hobby. Als
ze aan het eind van de middag alle gerechten,
soepen en toetjes in potjes en doosjes heeft
gestopt, gaat ze deze zelf bezorgen en dat is
een hele klus want haar klantjes zitten verspreid over de hele Beemster. Vaak zitten de
mensen al te wachten en klaar voor een praatje
en dat vindt ze heel leuk, maar ze moet wel
verder... Overigens heeft ze eveneens klanten
in Purmerend maar daarvoor wordt besteld
door Grand Café Heel Europa, een van de leden
van De Buurderij; op het Oosteinde in De Rijp
is eveneens een Buurderij, waar bestelde maaltijden worden afgeleverd.
De maaltijden zijn elke woensdag voor 12.00
uur te bestellen: 06-37338771.
Binnenkort gaat haar eigen website van start;
de naam is nog niet bekend.
Overigens zijn de rondgebrachte foldertjes
met alle menu’s toch wel handig voor mensen
die niet zo digitaal vaardig zijn.
ERNY VAN DE KLEUT

LEZERSFOTO

Op 24 september kwam een einde
aan het Deen-tijdperk. Het had
voor mij niet gehoeven, maar
supermarktkruidenier Deen, heeft
de harp in de wilgen gehangen en
gelukkig voor Middenbeemster werd
op tijd een opvolger gevonden. Ene
Albert, die wel wat zag in dat almaar
uitdijende dorpje in de Beemster.
Na de aankondiging van de sluiting bleef het
alsnog stil rond de ontwikkelingen. Het personeel, als ze al op de hoogte waren gesteld
van de komende veranderingen, mocht
niks zeggen, maar de nieuwsgierigheid bij
iedereen was supergroot. Het hebben van een
supermarkt om de hoek is voor het dagelijkse
immers van intens belang. Gelukkig kwam
wel naar buiten dat het vertrouwde personeel mocht aanblijven; de bloemenafdeling
en in het bijzonder de knoflooksaus zijn ook
veilig gesteld. Bij het uitkomen van deze Binnendijks zijn de deuren van de winkel voor
het publiek inmiddels weer open en kunnen
we ons vergapen aan al het moois dat de
heer Heijn ons daar gaat bieden. Voor omwonenden is er zelfs een boeketje bloemen af te
halen als troostprijs voor de overlast tijdens
de verbouwing.
Die verbouwing werd groots aangepakt.
Stellages met producten voor zover die nog
niet verkocht waren, werden afgevoerd en
de winkelwagentjes (kosten zeker 400 euro
per stuk) als hadden ze de varkenspest op de
kraakwagen geladen. De parkeerplaats stond
vol vrachtwagens, kranen, bakken en containers en een kantineachtige tent voor de vele

werknemers die voor de verbouwing waren
opgetrommeld. Het gebouw bleek ook nog
eens asbest te bevatten en die moest door
een speciaal bedrijf worden verwijderd. Ja,
Albert Heijn pakte het heel grondig aan! Het
gebouw werd tot de grond toe gestript.
Op zondag 3 oktober nog even een blik naar
binnen geworpen. Daar bleek de nieuwe vloer
al aangelegd en het plafond zat er eveneens
in, er stonden twee kassa’s en koelkasten, er
brandde zelfs al wat licht en de stelling met
de apparaatjes waarmee we digitaal boodschappen kunnen doen, stond al bij de ingang
opgesteld. Op donderdag 7 oktober, op dat
moment nog vier dagen, zou de grote heropening worden gevierd.
Intussen bleken de Beemsterlingen al wel
maatregelen te hebben genomen om aan
de benodigde boodschappen te komen:
familie en vrienden werden ingeschakeld en
wie door het mooie weer gelokt op de fiets
wilde stappen kon naar de supermarkt in De
Rijp twintig minuten fietsen. Verder waren
hier dus wel de bakker, de slager, de drogist,
de marktkramen, Van der Lee en Groot die
resp. groenten fruit of zuivel konden leveren.
Ik geloof daarom niet dat er in die tijd echt
honger is geleden.
Toch zijn we blij dat we nu weer gewoon naar
de supermarkt kunnen om boodschappen
te doen of dat nu Deen, Aldi, Plus, Vomar of
Appie is. En fijn dat het vertrouwd winkelpersoneel er weer zal zijn, ook al waren er
berichten dat ze als gevolg van de overname
er financieel op achteruit kuieren. Hopelijk
blijft het gezellig in de nieuwe supermarkt.
ERNY VAN DE KLEUT

Tafeltennis Nieuws !!!
Tafeltennisvereniging Beemster houdt
op donderdag 21 oktober een OPEN
mixdubbeltoernooi.

Elke ochtend lopen deze koeien naar het stuk wei waar ze kunnen grazen. Keurig
achter elkaar totdat ze bij dat stuk komen en waaieren ze uit elkaar. Simon Smeets

Op deze avond wordt een geoefende speler
aan een minder getalenteerde gekoppeld.
Bijvoorbeeld, man-vrouw, jong-oud, advocaat-automonteur, alles wordt door elkaar
gemixt. Dit zorgt voor verrassende uitslagen!

De bedoeling is iedereen een sportieve avond
te geven. Er wordt gestreden om je te laten
vereeuwigen op de mixdubbel trofee. We
beginnen om 20.00 uur in “de Boomgaard“
Middenpad 1, Zuidoostbeemster. Materiaal is
aanwezig net als een medepartner.
Kom gezellig langs en laat je koppelen!
HARRIE TTVBEEMSTER

Informatierubriek

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 Zorg427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www. cirkel 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
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 van
Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige maandag t/m vrijdag 0299-426364.
vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12444674 Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00
www.shmpurmerend.nl
tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?
Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.
Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in
Kijk voor meer informatie op 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.

VANAF OKTOBER ELKE DINSDAG EN DONDERDAG

Eerste
SpurdFun
met sportieve
activiteiten in
Beemster druk
bezocht
Het openingsspektakel
SpurdFun in Beemster afgelopen
woensdagmiddag was een succes.
Met vele tientallen enthousiaste
kinderen was de opkomst enorm.
Dit ondanks verplaatsing op het laatste
moment vanwege de weersverwachting van
openlucht in Middenbeemster naar de gymzaal
van De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. Vanaf oktober is er wekelijks voor kinderen vanaf vier tot en met twaalf jaar ook in
Beemster SpurdFun dat gratis toegankelijk is.

twee keer per week
Vanaf oktober is er ook in Beemster wekelijks na schooltijd gratis SpurdFun voor kinderen vanaf vier tot en met twaalf jaar. Elke
dinsdag vanaf 14.30 uur tot 15.45 uur bij
De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster en elke donderdag vanaf 16.30 uur tot
18.00 uur bij De Blauwe Morgenster in Middenbeemster. WijkSportCoach Beemster
Claudia Kieft: ‘Het bezoek aan het openingsspektakel heeft laten zien hoe fijn kinderen
sportief spelen vinden. SpurdFun gaat elke
week gratis sportief vermaak bieden!’

Tijdens het openingsspektakel woensdag 29
september hebben de kinderen kennisgemaakt met activiteiten van Spurd. Zo hebben
zij onder meer gespeeld op de stormbaan,
het springkussen en bubbelvoetbal gedaan.
Daarnaast konden zij zich als onderdeel van
het openingsspektakel laten schminken. Tijdens de rustpauzes waren er water, fruit en
groentespiezen.

PurVak, SpurdFun en informatie
In de herfstvakantie zijn er elke dag van
10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur
tot 16.00 uur gratis PurVak-activiteiten van
Spurd op de locaties van SpurdFun in Beemster. Voor informatie over alle sportieve
activiteiten van Spurd in Beemster en Purmerend kan men bellen met Spurd via 0299 418
100 of een e-mail sturen naar info@spurd.nl.

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 - verspreiding@rodi.nl
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 BEN GAAN LOPEN OP DE GROENE DIJK,
waar zelfs geen fiets en auto kunnen komen.
Slechts schapen hebben er hun dierenrijk,
ver van de laagte waar de mensen wonen.
Een zilverreiger, muisstil tussen lissen,
vangt er een visje als zijn dagelijks brood.
Schapen die klaveren, vogels en vissen –
wil je nog meer dat je tot stilte noodt?
Uit groen op groen bestaat hier nog de aarde,
waar alle leven nog zichzelf ontvouwt,
zo zonder strijd naar meer dan eigen waarde,
enkel met voeten op het groene goud,
de dijk, weerwal waardoor de zee bedaarde.
Dat die een stad van stenen tegen houdt.
Jan Duin

ZONDAG 10 OKTOBER 2021
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
09.45 uur Dienst met Zr. Corrie Laros
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER VIA KERKDIENSTGEMIST.NL waar de kerkdienst live te volgen/
terug te zien is en waar u zonder reservering bij aanwezig
kunt zijn.
	10.00 uur “ Keyserkerk” REGENBOOGDIENST
met Ds. Nico Schroevers, solozang Femke Leek
en Fransje Christiaanse, achter de vleugel Arwen
Christiaanse, Henk Gemser, orgel
RK JOANNES DE DOPER
10.00 uur Viering met voorganger M. Momot
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Geen Dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER VIA KERKDIENSTGEMIST.NL waar de kerkdienst live te volgen/
terug te zien is en waar u zonder reservering bij aanwezig
kunt zijn.
	10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijke Zangdienst
met Ds. Nico Schroevers, Muzikale medewerking
van het Beemster Projectkoor o.l.v. Margreet Drijver
RK JOANNES DE DOPER
10.00 uur Kerkviering met voorganger M. Rocha
RK NICOLAASKERK PURMEREND:
ZATERDAG 09 OKTOBER
	12.00 uur Eucharistische Jongerenviering, voorganger Pastoor Marcelo Salão Rocha
ZONDAG 10 OKTOBER
	10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor
Marcelo Salão Rocha, mmv. het Klein koor
	15.00 uur Eucharistieviering voor, met en van de
R.K. Filippijnse Geloofsgemeenschap
ZATERDAG 16 OKTOBER
	12.00 uur Eucharistische Jongerenviering, voorganger Kapelaan Mariusz Momot
ZONDAG 17 OKTOBER
	10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Padre
Luis Weel, mmv. het Pauluskoor

kijk eens op www.binnendijks.nu

NIEUW: Therme Aqua Wellness
Douche/badserie

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.

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

www.uitvaartpurmerend.nl

PAKKET BUDGET
CREMATIE DEKKER

€ 1945,PAKKET ALL-IN
CREMATIE DEKKER

€ 3445,PAKKET CREMATORIUM
PURMEREND

€ 4975,-

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

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

