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Welkom thuis

KROMME HORN 40 te GRAFT
Op een unieke locatie in Graft met vrij uitzicht over de Eilandspolder, staat 
deze geheel geïsoleerde 3-kamer tussenwoning met garage. Indeling: Entree/
hal, toilet, half-open keuken, zeer ruime woonkamer met airco, badkamer. Op 
de verdieping een overloop, 2 slaapkamers waarvan 1 met dakkapel en airco. 
Vrijstaande – verwarmde – garage annex berging aan voorzijde.

Vraagprijs :  € 250.000,- k.k. 
Aanvaarding : in overleg.

Wilt u adverteren? 
Bel (0299) 683047 / www.binnendijks.nu

Hospice thuis van Leeghwater 
ontvangt bloembollengeld
Peter Poel overhandigt de voorzitter 
van het hospice, Arie Commandeur, de 
cheque ter waarde van €650,-. evert 
Konijn  staat klaar met een fikse bos, 
hoe kan het ook anders, tulpen. de 
gezamenlijke tulpentelers uit de regio 
hebben zich tijdens de Polder Fair 
gepresenteerd en de totale opbrengst 
van de verkoop van bollen tijdens de Fair 
geschonken aan het hospice. Voorzitter 
Commandeur toonde zich zeer verguld 
met de gift:  “Het hospice is voor een 
aanzienlijk deel van zijn inkomsten 
afhankelijk van giften van derden. dit is 
daar een prachtig voorbeeld van”. 

tweemaal is 
scheepsrecht...
in de vorige Binnendijks beloofden 
we u (op de voorpagina nog wel!) 
een girokaart als bijlage. Voor het 
overmaken van uw  jaarlijkse gift. 
ik kan me voorstellen dat u nog 
meer dan anders ons blad minutieus 
heeft doorgenomen op zoek naar 
dit kleinood. ik ook, moet ik eerlijk 
bekennen, tevergeefs. Wij waren 
op de redactie een ietsie pietsie te 
voorbarig. 

Maar we gaan het goedmaken. Deze keer 
zit de kaart er echt bij. Heeft u wat langer 
kunnen fantaseren over wat u gaat kopen 
als u de winnaar wordt van een van de aan-
trekkelijke waardebonnen. Want onder 
alle mensen die minimaal €15,- overmaken 
(met de kaart of via internet) verloten we in 
december maar liefst zeven waardebonnen. 

oh ja, het is belangrijk dat u de kaart volledig 
invult (naam en adres). en natuurlijk ons 
banknummer: 3771883 tnv Stichting Binnen-
dijks Postbus 61 Middenbeemster. onder 
vermelding van ‘vrijwillige bijdrage’. 

kansberekening was niet mijn sterkste vak 
op school, maar volgens mij maakt u meer 
kans dat trees bij u langs komt dan Gaston. 
Van die andere loterij, weet u wel.

Geert

 

Beemster Waslijn 
Alle theedoeken zijn inmiddels van de lijn gehaald. Het project Beemster Waslijn, 
georganiseerd in het kader van Beemster 400 jaar, loopt nu echt op zijn einde.

De theedoeken zijn vandaag gesorteerd per 
school en per klas en worden in de komende 
week naar alle scholen gebracht. einde-
lijk krijgen alle basisschoolleerlingen van 
de Beemster de door henzelf ontworpen 
theedoek mee naar huis, vergezeld van een 
ansichtkaart met mooie foto’s van de waslijn. 
een blijvende herinnering aan een bijzonder 
feestjaar in de Beemster.

Voor wie er geen kind op de basisschool heeft, 
maar wel graag een theedoek wil hebben, zijn 
ze nog te koop bij het Infocenter.
rest de organisatoren slechts een woord van 

dank voor de leerlingen, leerkrachten, Stich-
ting Beemster 400, de cultuurcommissie, 
buurtvereniging Purmerenderweg, drijvende 
kracht achter de schermen Jan Slot en alle 
anderen die geholpen hebben de Beemster 
Waslijn tot een succes te maken.
  
Liesbeth Molenaar
Galerie De Groene Poort
www.degroenepoort.nl
0299-683976 of 06-12960682

op de foto de sorteeractiviteiten
van de theedoeken!
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Wilt u adverteren? Bel (0299) 683047
of mail naar info@binnendijks.nu

Van 22 Oktober
t/m 26 Oktober

SPORTCAMPUS

5 tot 16 jaar
Herfstvakantie

5 dagen kosten € 99,00

Aanvang 09.30 tot 16.00 uur

Iedere dag een ander thema

Professionele begeleiding

Racketsports, Balsports, Soccer,Specialsports & Toernooi

Inclusief : lunch, tussendoortjes en drinken

groepen worden ingedeeld op leeftijd

DOE MEE schrijf in via:

www.sportcentrumdekloek.nl
Insulindeweg 11, 1462 MJ, Middenbeemster, 0299-683010

Sporten: Basketbal, Tennis, Voetbal, Badminton, Volleybal, Squash, Handbal, 

Tafeltennis, Korfbal, Hockey, Klimmen, Flagbal, Boogschieten, Trefbal, enz ..

      De vrijwilliger van het kwartaal:
Bokke Schaap

de omgekeerde wereld … 

Vandaag wordt er ’n boeket voor je bezorgd, morgen ont-
vang je een brief van de gemeente waarom je die bloemen 
krijgt en een paar dagen later komt  er iemand van Bin-
nendijks voor ’n interviewtje. Nou bij deze dan!
Deze keer is Bokke  de uitverkoren vrijwilliger en daarom 
ga ik richting Pijlenburg om hem aan de tand te voelen. 
Zijn vrouw Sietske verwelkomt me bij de deur en in de 

woonkamer schuif ik aan naast haar man om te luisteren 
naar wat hij vertelt over zijn bezigheden. Nieuwsgierig als 
we allemaal zijn, ben ik allereerst benieuwd naar waar 
toch die voornaam van hem vandaan komt: welnu Bokke 
is geboren in Hemelum (Himmelum in ’t Fries), een dorp 
in de gemeente Súdwest-Fryslân aan het meer Morra in ’t 
Gaasterlandse landschap. een wat meer bekende plaats 
in de buurt is koudum vanwege de Friese elf Stedenroute.
In 1966 is het echtpaar in Middenbeemster komen wonen, 
want een huis in de omgeving van werkgever Cono maakt 
het leven wel zo aangenaam. Met veel plezier heeft Bokke 
daar gewerkt tot 2006, de laatste twintig jaar als hoofd 
buitendienst. Daarna brak de periode aan om te genieten 
van pensioen en de welverdiende vrije tijd. Maar echt stil-
zitten komt niet in z’n agenda voor, want tot ca 2010 heeft 
Bokke in het kerkbestuur van de Hervormde kerk gezeten 
en hij verrichtte daar ook de nodige hand- en spandien-
sten. ’n Prima tijdverdrijf.

Nu is hij alweer jaren penningmeester van Agrarisch 
Museum Westerhem en hij past niet alleen op de pecunia, 
maar draait ook dagdelen mee tijdens de openingsuren 
van het museum. Gelukkig is hij niet de enige, want er zijn 
zo’n dertig vrijwilligers (ca zes ploegen per week) bereid 
om belangstellenden rond te leiden en informatie te ver-
strekken. Momenteel is de jaartentoonstelling ‘’ode aan 
de Boeren” – 400 jaar Akkerbouw in de Beemster, nog 
steeds te bezichtigen en bovendien wordt in dit weekend 
van 13 en 14 oktober door het Historisch Genootschap 

Beemster in het museum een overzichtstentoonstelling 
gehouden van vondsten uit de Beemster bodem. Deze 
tentoonstelling geeft een inzicht in wat er in de afgelopen 
400 jaar in de Beemster aan gebruiksvoorwerpen zoal is 
weggegooid en verloren gegaan.

In mei dit jaar was Bokke een van de chauffeurs die, 
samen met andere vrijwilligers, betrokken was bij de 
estafetteloop van Den Helder naar Maastricht, zo’n 300 
kilometer; dit werd georganiseerd door Nea Volhar-
ding. Dat betekende vrijdagnacht vertrekken en zondag-
middag in Maastricht aankomen. Van slapen is niet veel 
gekomen … Maar het was wel een fantastisch evene-
ment! Het Beemster 400-jaar feest is ook niet geruisloos 
aan Bokke voorbij gegaan.  o.a.  op de Polderfair kon je 
hem ‘’in actie’’ zien op (voor de hand liggend) de Cono-
stand. op mijn vraag of er nog (vrije) tijd is voor andere 
leuke dingen neemt Sietske ’t woord en ze vertelt dat ze 
er graag opuit trekken met de caravan, de fietsen mee en 
zoveel mogelijk leuke steden, dorpjes en plekjes in Neder-
land bekijken. Daarnaast zingen ze beiden in het Project-
koor, waar veel plezier aan wordt beleefd. Mooie muziek, 
fijne mensen en ‘n leuke sfeer.

Bokke en Sietske bedankt voor de ontvangst, de thee en 
wat er verteld werd, zodat ik mijn ‘’stukkie’’ kan schrijven.

Nel Walker

Bijeenkomsten dorpsraad 
Zuidoostbeemster
De Dorpsraad Zuidoostbeemster komt regelmatig bij elkaar in De Boomgaard voor een inloop-
spreekuur. Belangstellende dorpsbewoners zijn van harte uitgenodigd om tijdens deze avond 
(20.00 – 20.30 uur) langs te komen. De koffie en thee staan klaar. De volgende data zijn: 
maandag 29 oktober en 26 november.

of je nu geoefend koorzanger bent, en 
een keer wat anders wil, of je wilt proberen 
of zingen in een koor iets voor je is. De pro-
jectkoren Beemster e.o. heten je van harte 
welkom! Gebruikelijk bestaat ons kerstkoor 
uit zo ’n zeventig/tachtig zangers. De begelei-
ding is in handen van theo koelstra, met Niek 
Hartog achter de toetsen.  Dit jaar staat er een 
bont programma Carols – en kerstliederen 
op de standaard. Van transeamus tot Angel 
’s Carol (rutter), van Adieux des bergers tot 
de Bleak mid winter. Met natuurlijk ook weer 

enkele gloednieuwe Carols, zo uit het stro. 
De kosten bedragen €16,- (incl. muziekmap, 
koffie, etc).
 
Repetities 
Zaterdagmiddag 10, 17, 24 november en 1, 8, 
15 en 29 december, telkens van 15.00 - 17.00 
in de kapel aan de Prinses Wilhelminasingel 39, 
Zuidoostbeemster
 
info en inschrijving vanaf 1 oktober
telefoon: 0299 - 681465

Projectkoor Beemster e.o. - carols en kerstliederen

“Zeven keer repeteren,
twee keer feestelijk uitvoeren...”
Zeven repetities kerstliederen 4-stemmig instuderen en dat tweemaal feestelijk 
ten gehore brengen met solisten en instrumentalisten. dat is nog eens eer van 
je werk en tegelijk een mooi muzikaal uitstapje. 
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Jager & Oude Elferink
Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Incasso, juridische adviezen, (huur)procedures, debiteurenbeheer en 24-uurs 
advocatenservice in de regio Amsterdam en Zaanstreek-Waterland

Hilversumstraat 336, 1024 MB Amsterdam · Fax: 020 - 636 62 65 · E-mail: info@oegdw.nl

Oude Elferink
Gerechtsdeurwaarders en Incasso

WWW.OEGDW.NL • T 020 - 636 62 61 Ruud	  Molenaar,	  Groenveld	  17,	  1462PK	  Middenbeemster	  
06-‐14347487	  	  -‐	  	  www.ruudmolenaar.nl	  

Sport	  en	  ontspanningsmassage!	  
(ook	  voor	  bedrijven)	  

	  

In	  de	  maand	  oktober	  50%	  korLng	  op	  uw	  eerste	  
behandeling	  

ruud Molenaar: 
startend ondernemer 
sport- en stoelmassage
Ruud Molenaar heeft in zijn vijftigste  
levensjaar het roer omgegooid. Hij 
maakt de overstap van de commerciële 
economie naar zelfstandig ondernemer 
sport- en stoelmassage.  in het gesprek 
met hem wordt duidelijk dat deze 
transfer minder verrassend is dan op 
het eerste gezicht lijkt.  

Uiteraard moeten we eerst een aantal oude 
koeien uit de sloot halen. Want we kennen 
elkaar al zeer lang. ruud is geboren op de 
Buurt. Zijn ouders beheren daar een kruide-
nierszaak annex café (Marktzicht). Daarna 
hebben zijn ouders nog lange tijd de Sparzaak 
aan de rijperweg (nu raamdecoratie ten Dam).
Hij is een talentvol voetballer en schopt het tot 
het tweede elftal van Volendam. Daar onder-
vindt hij aan den lijve de weldaad van een 
goede massage.  omdat de sportacademie in 
die tijd geen rooskleurig beroepsperspectief 
biedt, kiest hij voor commerciële economie 
aan de Heao in Alkmaar.  Begin jaren negentig 
start zijn succesvolle carrière bij tal van grote 
ondernemingen. Hier bouwt hij een groot net-
werk op en leert de kneepjes van het bedrijfs-
leven. Al die tijd blijft sport zijn passie: vooral 
voetbal, tennis en golf.  Wim van Gelder 
betrekt hem bij de opbouw van de fitness in 
sporthal De kloek. Nu verhuurt hij zich daar 
als spinninginstructeur.  
Drie jaar geleden start hij de opleiding sport-
massage. Vindt dit prachtig al baalt hij dat 
de praktijkdag op zaterdag is. Want dan mist 
hij de voetbalwedstrijden van zijn zoons. Hij 
slaagt met drie negens voor anatomie, fysio-
logie en massage. Hij besluit van zijn passie 
zijn beroep te maken.  op 14 september wordt 
zijn eenmansbedrijf ingeschreven  bij de 
kamer van koophandel. “Nu is het tijd voor 
mij om te zaaien. Nieuwe klanten werven 
en naamsbekendheid genereren. Bedrijven 
benaderen om het belang van de sport- en 
stoelmassage onder de aandacht te brengen. 
Primair vanuit het perspectief van goed per-
soneelsbeleid. Dat er fiscale voordelen aan 
kunnen zitten is van secundair belang.” ruud 

hecht waarde aan dit persoonlijke contact. 
“Samen met de ondernemer een goed plan 
opzetten. klein beginnen en op basis van de 
opgedane ervaringen uitbouwen. Altijd met 
een oog op  kwaliteit.” Daarin komt zijn rijke 
ervaring in het bedrijfsleven goed van pas.  
“Ik zie veel mogelijkheden om samen te 
werken met de bestaande praktijken op het 
gebied van welness en fysiotherapie. Niet 
denken vanuit concurrentie maar inzetten 
en vertrouwen op de eigen kracht.” Aan het 
eind van het gesprek gaan we naar boven. De 
massageruimte bewonderen. Want belang-
stellenden kunnen ook aan huis behan-
deld worden. op grote platen nemen we de 
belangrijkste spiergroepen even door. Ik 
besef dat meer beweging ook voor mij wel 
goed zou zijn.  

Aan zijn passie en overtuigingskracht, je kunt 
merken dat hij uit de ‘sales’ komt,  zal het niet 
liggen. Hij heeft er alle vertrouwen in. Heeft 
niet voor niets zijn eigen naam verbonden aan 
zijn bedrijf.

Geert 

vrouwen van nu

Vrouwen van nu Beemster 
startte op woensdag 19 
september het nieuwe 
seizoen 2012/2013. 
Uitgenodigd was de 
zanggroep 'Maandag, 
Wasdag!' uit Schagen met 
liedjes, voordrachten en 
gedichtjes. de groep bestond 
uit 16 dames en twee dames 
accordeonisten, die een 
bijzonder leuk en opgewekt 
programma uitvoerden. 

Ze kwamen al dansend en zingend in een 
lange rij de zaal binnen met voorop de accor-
deons en dat gaf al direct een vrolijke sfeer. 
Geschatte leeftijd van de dames was zo 
tussen de 40 en 60 jaar en zij vormden een 
groep, die goed op elkaar was ingesteld. 
Hun liedjes kregen kracht door mimiek en 
gebaren. Het kwam uit hun hart! Dat was 
duidelijk zichtbaar aan het plezier dat zij aan 
hun optreden beleefden en zo kwam het ook 
over op het publiek. De liedjes varieerden van 
wijsjes, die heerlijk verstild en al wiegend 
werden vertolkt tot een uitgelaten e viva 
espagna of een potpourri. Aardig waren ook 
de diverse sketches, vaak in het Westfries, 
waarbij de diverse leden van het koor even 

solistisch naar voren traden, Ze hadden zich 
daarbij ook vaak potsierlijk verkleed. Aan het 
slot van het optreden  bedankte voorzitter 
Jeanette de ruijter, namens haar koor en de 
beide accordeonisten Guda Meyssen en Sita 
kistenmaker voor de gastvrije ontvangst en 
de response uit de zaal. Namens Vrouwen 
van Nu kregen de optredende dames van 
‘Maandag, Wasdag’ uit handen van Dieta 
Jonk, de voorzitter van Vrouwen van Nu 
Beemster, een zeer toepasselijke attentie in de 
vorm van 'een Beemster sapje voor een sopje' 
mee naar huis.

Mantelzorgers in de bloemen
een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor een naaste. Bijvoorbeeld 
een vrouw die zorgt voor haar dementerende vader, een man die zorgt voor zijn 
vrouw met een spierziekte of ouders die zorgen voor een zorgintensief kind. Het 
is voor velen zo vanzelfsprekend. 

rond de jaarlijkse dag van de mantelzorg op 
10 november a.s. wil de gemeente Waterland, 
samen met WonenPlus Waterland, de mantel-
zorgers graag in het zonnetje zetten door het 
aanbieden van een bos bloemen. Bent u zelf 
een mantelzorger of kent u een mantelzorger, 
woonachtig in de gemeente Beemster, Graft 
De rijp, Schermer of Zeevang, die een bloe-
metje verdient, omdat hij of zij langdurig voor 

een naaste zorgt? Geef dit dan aan bij Wonen-
Plus Aangenaam. rond de dag van de man-
telzorg wordt deze mensen een mooi boeket 
bloemen aangeboden. 

WonenPlus Aangenaam is te bereiken via 
tel. 072-5- 20 400 (maandag t/m donderdag 
9.00-12.00 uur) of via de mail: info@wonen-
plusaangenaam.nl .
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aed herhalingscursus
Beemster Hart Safe
dinsdag 30 oktober wordt in de bovenzaal van het Heerenhuis een Aed en 
reanimatie herhalingsavond gehouden. de gelegenheid om de kennis en kunde 
weer op te frissen en vooral te oefenen. 

De avond bestaat uit twee blokken: 19.00 – 20.30 uur en 20.30 – 22.00 uur. U ontvangt tevens 
de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. kosten: € 10,=. Voor informatie en aanmelding: 
www.aedbeemster.nl of: 0299 681812 of 06 14199909.

de Beemster tuinenwedstrijd 
groot succes
U hebt ze vast gezien al rondtrekkend door onze mooi versierde polder, de fraai 
uitgebeelde spreekwoorden en gezegdes in de tuinen van de vijftig deelnemers. 
Met het thema de Beemster! ontstonden er vindingrijke en unieke creaties. 

Vaak heel eenvoudig met gebruikte materialen en een likje verf in de Beemster vierkleur uit-
gevoerd. De resultaten waren voor de leden van de commissie Buurtvereniging en de jury ver-
rassend en boven ieders verwachting. Bij het raden van de spreekwoorden/gezegdes werd de 
deelnemers gevraagd om de uitstraling van de tuinen en het mooiste uitgebeelde spreekwoord 
aan te geven. Hieruit ontstond een selectie van  twintig spreekwoorden en tuinen die op een 
mooie zomerse avond door de jury, Hanny Bruining, Anneke Corbiëre, tineke Puister en erica 
Helder zijn beoordeeld.  Hier volgt de uitslag:

de winnaars van de mooiste tuin:
1 Fam. Veerman Volgerweg 75 A 41 punten
2 Fam. keijsper Verzetsplein 2 39 punten
3 Fam. Hopman Hobrederweg 36 37 punten

de winnaars van de mooiste uitgebeelde spreekwoorden/gezegdes:
1 Fam. Heeman Middenweg 104 57 punten
2 Fam. konijn Zuiderweg 18 55 punten
3 Fam. keijsper Verzetsplein 2 48 punten

de winnaars van de meest geraden spreekwoorden/gezegdes
1 Fam. Heeman Middenweg 104 43 punten
2 Fam. konijn  Zuiderweg 18 42 punten
Derde plaats gedeeld door;  
3 Mevr. oudejans Noorderpad 1 40 punten
3 Yentl Woestenburg en   rona Uitentuis Wormerweg 7 40 punten
3 Patricia Hooyberg Zuiderweg 19 40 punten
3 tiny Hooyberg Zuiderweg 19 40 punten
De prijzen voor de eerste plaats in de drie categorieën zijn beschikbaar gesteld door   
tuincentrum overvecht in Zuidoostbeemster.

Gekiekt op de Reünie 
tijdens de grote, supergezellige reünie, op 25 augustus jl., zijn heel veel mooie en lieve ontmoe-
tingen vastgelegd op foto, ruim 300. Deze zijn terug te vinden op onze website. Ga hiervoor 
naar www.400jaarbeemster.nl/reunie.html. De foto’s kunnen hier gedownload worden. klik 
met rechtermuis op de door u gekozen foto en kies optie ‘afbeelding opslaan als’. Het is helaas 
niet mogelijk de foto’s op andere wijze u aan te bieden.

Gevonden voorwerpen!!! 
tijdens de jubileumweek zijn op het evenemententerrein verschillende artikelen onbedoeld ach-
tergebleven. Al deze gevonden voorwerpen zijn, tijdens de openingsuren, terug te halen bij het 
Infocenter, Middenweg 185 in Middenbeemster. Voor navraag; neem contact op met het Info-
center via infocenter@beemsterinfo.nl of telefonisch 0299-621826.  

Versieringen buurtvereniging 
Het is oktober en daarmee komt een einde aan de periode van 
versieringen die zijn aangebracht op- en aan openbare wegen/
objecten. Wij verzoeken de buurtverenigingen, indien dit nog niet 
is gebeurd, deze zorgvuldig te verwijderen. De speciale Beemster 
400 vlag mag blijven wapperen tot 1 januari 2013.

leerzaam, Praktisch en sociaal 

vrouwenpower bij 
klusworkshops Wooncompagnie
in samenwerking met Clup Welzijn biedt Wooncompagnie Purmerend een serie 
bijzondere workshops aan: Klussen in huis, speciaal voor en door vrouwen! de 
animo was groot en de eerste, volgeboekte lessen zitten erop. Tot enthousiasme 
van deelnemers en organisatie. 

een boekenplank ophangen, stekker vervangen 
of een kraanleertje vervangen, de dames die 
deelnemen aan deze vijfdelige cursus draaien 
er straks hun hand niet meer voor om. In elke 
les, die drie uur duurt, staat een thema cen-
traal. Deelnemers die alle workshops bijwonen, 
krijgen ook nog een les fietsen maken. 

dubbele doelstelling
tijdens deze cursus leren vrouwen omgaan 
met gereedschap en zelfstandig allerlei 
klusjes opknappen. Hierdoor zijn zij niet meer 
afhankelijk van anderen. Maar minstens zo 
belangrijk is de sociale doelstelling. 
Mariël esser van Wooncompagnie: ‘Dit is een 

ontzettend leuke manier om in contact te 
komen met andere vrouwen uit de buurt. 
Door het samenwerken ontstaat er snel een 
band tussen de cursisten.’ 

Voor alle vrouwen
De klusworkshops zijn door Femtech opgezet 
voor en door vrouwen, en worden ook geleid 
door een vrouw. Alle dames in Purmerend 
en omstreken konden zich inschrijven: van 
alleenstaanden en senioren tot moeders met 
dochters en buitenlandse vrouwen die willen 
integreren. ook huursters met een beperking 
nemen deel, zodat ook zij hun sociale kring én 
zelfredzaamheid kunnen vergroten.

tijdens de praktijkgerichte lessen ontstaat er snel een band tussen de deelnemers

nieuw: Beemster “Kleuterkoor” 
Kinderkoren zijn er al in de Beemster, maar daar moet je in principe 7 jaar voor zijn. 
Voor de kleine kinderen was er nog niets. Terwijl die vaak juist zo graag zingen en 
muziek maken, en daar ook heel veel kunnen leren! daar komt nu verandering in. 

Vanaf vrijdag 2 November start er een zang-
activiteit voor kinderen van de groepen 1, 2 
en 3. Het gaat om spelenderwijs eigentijdse 
liedjes leren zingen in ritme en melodie, met 
begeleiding van piano. Wij starten met een 
cursus van 7 keer. De laatste keer is er een ver-

rassingsoptreden voor iedereen! De muzikale 
leiding is in handen van  Alianne Veldhuizen. 
Info en opgave loopt via het Beemster kinder-
koor (Marie Schroevers, 0299-681403/marie-
luise-dow@quicknet.nl) De kosten bedragen 
€12,- all in.

Binnendijks 41-42.indd   4 09-10-12   09:18



Binnendijks 41/42  |  13/14 oktoBer 2012 5 

Latenstein in 2009 was in het Agrarisch Museum Westerhem een tentoonstelling 
over 25 straatnamen in de Beemster die hun naam ontleende aan een boerderij(stolp)naam. de 
komende weken wordt steeds één STRAAT&STOLP in deze rubriek belicht. de gegevens zijn deels afkomstig uit de beeldbank 
van de vereniging “Vrienden van de Stolp” en uit de archieven van het Historisch Genootschap Beemster.

in de Middenbeemster zijn vele straten waar de naam ontleend is aan een Beemster stolpboerderijnaam. de komende weken 
zal in de Binnendijks een artikelenreeks verschijnen die 25 stolp- en straatnamen beschrijven in de rubriek STRAAT&STOLP!

Bouwjaar :  1910 (herbouwd na brand)
Adres : Jisperweg 99
Woonkern : Westbeemster
Huidig gebruik : Agrarisch bedrijf (sinds 1910 akkerbouw)
Dakbedekking : Pannendak
Bijzonderheden :  Het is een boerderij met een voorhuis. 
   Het type boerderij is niet goed waarneembaar. 
Naamgeving : onbekend

De straat koningsbergen ligt in plan Leeghwater in de Middenbeemster.
JaN Jobsis

Straat & StOLP

Hoe komt een straat aan zijn naam?

de Kluitjes!
Het zijn  die korte weet-je-wel-dingetjes 
waar mensen belangstelling voor 
hebben en anderen daarin willen delen.

  Muziekschool Waterland heeft weer een 
interessante Nieuwsbrief uitgebracht. Zie: 
info@muziekschoolwaterland.nl

  College biedt raad sluitende ontwerpbegro-
ting aan. Deze wordt op 13 november, tevens 
Algemene Beschouwingen, besproken.

  Waterlands Archief organiseert expositie 
waarin niet alleen het jaarthema “Arm 
en rijk” maar ook  de geschiedenis van de 
droogmaking van de Beemster en de digita-
lisering van een deel van het polderarchief 
aan de orde komen. evenals aandacht voor 
enkele beroemde Beemsterlingen: Betje 
Wolff; Agatha van Foreest; Jacob Bouman 
en Wouter Sluis.

  Voetbalvereniging WBSV zoekt voor C1 team 
(13/14 jaar) nog enkele leden. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend een aantal keren 
meetrainen op maandag/woensdagavond 
(19.30-20.30 uur). Zie: www.vvwbsv.nl

  Grootse evenementen werpen hun 
schaduw ver vooruit. Het zesde Midwinter-
feest van onze buurgemeente Graft de rijp 
wordt gehouden op 15 en 16 december. 
ook voor onze inwoners een aantrekkelijk 
schouwspel.

  tot en met 28 oktober kunnen belangstel-
lenden nog terecht bij Galerie De Groene 
Poort (zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur) 
voor de dubbelexpositie (ook in Museum 
Waterland) Waste of time. Hierin werk van de 
zeventig jarige Purmerendse kunstenaar Hin-
derik de Groot. 

  De Presentatie Werelderfgoedsteden Noord-
west europa (waaronder Brugge, Berlijn, 
Bamburg en Beemster) is helaas al uit ons 
gemeentehuis vertrokken voor een tournee 
langs de andere steden. er is echter een 
zeer aantrekkelijk boekje gemaakt welke 
(beperkt) verkrijgbaar is aan de balie van het 
Gemeentehuis.

  In verband met groot onderhoud aan de 
A7 houden de drie Purmerendse Podia in 
oktober een kortingsactie. 

 Info: www.theaterdeverbeelding.nl
  Gemeente koggenland dient binnenkort 
omgevingsvergunning in bij ons Gemeen-
tebestuur voor plaatsing van een fiets/
voetgangersbrug over de ringvaart. In het 
verlengde van de Jisperweg. Volgens de 
initiatiefnemers vergroot dit recreatieve 
mogelijkheden van ons gebied.

  Familievoorstelling ‘Beloofd’ in onder de 
Linden is verplaatst van zondag 21 oktober 
naar zaterdag 12 januari. op zaterdag 
27 oktober speelt Dara Faizi ‘Gevaarlijke 
gedachten’. 

 reserveren@onderdelinden-beemster.
  kaboutervrouwtje Beppe, woonachtig in 
de tuin van meneer Willem, organiseert 
op zondag 21 oktober om 11.00 uur op het 
Verzetsplein een paddenstoel werptoer-
nooi. Met aantrekkelijke prijzen. kosten: 6 
beukennoten. Inschrijving ter plaatse. 

  Zaterdag 20 oktober treedt Bamestra’s Col-
lectief om 20.00 uur op in de Grote kerk van 
Schermerhorn.

aktiviteiten ‘Wonen Plus’  in 
wijksteunpunt Middelwijck
donderdag 1 november kunnen 
belangstellenden meelopen met de 
anderhalve kilometer wandeling 
langs de buurtversierselen in het dorp. 
Onderweg wordt op verschillende 
plaatsen even halt gehouden. deze 
wandeling is uitermate geschikt voor 
mensen met een rollator/rolstoel  of 
mensen die slecht ter been zijn. de 
start is om 10.00 uur in de grote zaal. 
daar zal eerst gezamenlijk koffie/
thee gedronken worden. Om half elf 
vertrekt de groep. 

Koffieochtend 
en informatie 
‘Wonen Plus’ in 
middelwijck
iedere ochtend om 10.00 uur komt een 
groep bewoners van Middelwijck in de 
kantine bij elkaar op samen koffie te 
drinken en de laatste nieuwtjes uit te 
wisselen of te vernemen.

op donderdag wordt in dezelfde ruimte 
inloopspreekuur gehouden door Wonen Plus. 
Daar wordt antwoord gegeven op alle vragen 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Van 09.00-11.30 uur. kom gerust een keertje 
langs en ervaar hoe gezellig het is.

Gekiekt in de tuin van
museum Betje Wolff!

schuilkerk Beemster 

16 oktober: Filmavond Gandhi
Gandhi – één van de grote voorbeeldfiguren van onze tijd. 
Mahatma Gandhi gaf leiding aan de geweldloze opstand tegen 
de Britse koloniale overheersing van india in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Hij stond een eenvoudig leven voor en was 
absoluut tegen geweld.

Zo werd Gandhi tot een voorbeeld van de kracht 
van geweldloos verzet. Schuilkerk Beemster 
nodigt u van harte uit voor de vertoning van de 
Indiaas-Britse dramafilm uit 1982 over zijn leven. 
regisseur richard Attenborough, in de hoofdrollen 

Ben kingsley en Candice Bergen. De film werd des-
tijds onderscheiden met acht oscars! Aanvang 
19.45 uur, kerk open 19.15 uur. toegangsprijs: € 
6,50 (incl. koffie en thee). Het adres: Doopsgezinde 
Vermaning, Middenweg 86, Noordbeemster.
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     einde PuBLiCAtie

oFFiCieeL
omgevingsvergunning

ingekomen AAnvrAgen omgevingsvergunning
nr. datum indiening Locatie Activiteit
1.      7 augustus 2012 thv Wouter Sluislaan 10 Vellen van 1 boom
2. 24 september 2012 Kwadijkerweg 3 Verbouw werf HHNK
3. 25 september 2012 Kwadijkerweg 3 Sloopmelding werf HHNK
4. 25 september 2012 Nachtegaalstraat 47 Melding verwijderen asbest
5. 28 september 2012 thv Oostdijk W26 en W27 Vellen van 1 boom
6. 28 september 2012 naast Joris Arien Vellen van 1 boom
  Ruijterstraat 27
7. 28 september 2012 t.o. Westerhem 27 Vellen van 1 boom
8. 28 september 2012 J.J. Grootlaan Vellen van 3 bomen
  (bij zuidingang MFC)
9. 28 september 2012 Volgerweg 93, naast brug Vellen van 1 boom
 
Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u zich wenden tot de sector 
Grondgebied van de gemeente Beemster via telefoonnummer (0299) 68 21 21.

verLeende omgevingsvergunningen
nr. datum verzending Locatie Activiteit
1. 21 september 2012 Oosthuizerweg  Vervangen van een brug 
  tegenover 69 / N 509   door een dam met duiker, 

maken van een in/uitrit
2.         2 oktober 2012 Rijperweg 20   Bouw nieuwe kaasmakerij 

(bouwvergunning 2e fase)

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen direct belanghebbenden met ingang 
van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden gedurende 
een termijn van zes weken bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Beemster.
Het ingediende bezwaar schorst de werking van het besluit echter niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem (sector 
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RA Haarlem). 

Voor verdere informatie over de omgevingsvergunningen kunt u zich wenden tot 
de sector Grondgebied van de gemeente Beemster via telefoonnummer (0299) 
68 21 21. 
Voor informatie over omgevingsvergunningen voor het kappen kunt u contact 
opnemen met de Technische Dienst Beemster en Zeevang via telefoonnummer 
(0299) 68 33 55.

Scan de code en ga naar www.beemster.net

Wro
voorgenomen AFWijking BestemmingsPLAn 
ex Art. 2.12, Lid 1, onder A, onder 3° WABo 
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij van plan zijn 
om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het:

  Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 voor het gedeeltelijk vernieuwen 
en uitbreiden van de stal op het perceel Middenweg 107 te Middenbeemster.

Het ontwerp van het te nemen besluit ligt van 15 oktober tot en met 26 november 
2012 van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage bij de sector Grondgebied van de 
gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende 
deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en 
degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact 
opnemen met de sector Grondgebied via telefoonnummer (0299) 68 21 21. 

HAndHAving
notA integrALe HAndHAving
gemeente Beemster
Op 11 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de 
Nota integrale handhaving gemeente Beemster vastgesteld. Het stuk is ter kennis-
name doorgezonden naar de gemeenteraad.

De gemeente Beemster wil een veilige, schone en gezonde woon- werk en leef-
omgeving voor haar burgers en bedrijven. Bovendien dient de status van 
Werelderfgoed beschermd te worden. Dit wil de gemeente bereiken door de 
duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en te waarborgen. Hand-
having levert hieraan een belangrijke bijdrage.
De nota beschrijft de bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over de 
handhaving van regelgeving op het gebied van onder meer bouwen, brandpreventie, 
ruimtelijke ordening, milieu, openbare buitenruimte en bijzondere wetten. 

De Nota integrale handhaving gemeente Beemster treedt in werking acht dagen 
na deze publicatie. U kunt de nota downloaden op de website: 
www.beemster.net/Bestuur&Beleid/Beleidsnota’s of tegen betaling van de 
kosten een afschrift opvragen bij de sector Grondgebied.

BekendmAking
gemeenteBegroting 2013
Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend, dat het ontwerp 
van de gemeentebegroting 2013 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. 
Vanaf 15 oktober 2012 ligt de ontwerpbegroting voor iedereen in het gemeente-
huis ter inzage en is deze tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.
De begrotingsstukken kunt u ook raadplegen op www.beemster.net/Bestuur 
&Beleid/financiën/Begroting 2013.

ALgemeen
uitnodiging BeWonersAvond

voorkom WoninginBrAAk 
Het aantal woninginbraken in Beemster en Zeevang is de laatste jaren gestegen. In 
de afgelopen maanden constateerde de politie meer inbraken dan voorheen. 
Met het naderen van de herfst en de winter is de verwachting dat deze stijging 
zich in deze periode zal voortzetten. 

Daarom hebben de gemeenten Beemster en Zeevang samen met de politie een 
bewonersavond georganiseerd voor alle inwoners van Beemster en Zeevang. 
Om te vertellen wat de politie aan extra inzet pleegt, maar ook om de inwoners 
van Beemster en Zeevang te informeren over wat zij zelf kunnen doen om een 
inbraak te voorkomen. Een ex-inbreker van de Stichting Preventie en Veiligheid 
en de wijkagenten vertellen hoe bewoners van zowel huur- als koopwoningen 
met een paar eenvoudige maatregelen de kans op een inbraak aanzienlijk kunnen 
verkleinen. 

Op maandag 29 oktober 2012 vanaf 19.00 uur zijn alle inwoners van Beemster 
en Zeevang van harte welkom in de raadszaal van het gemeentehuis Beemster, 
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Aanvang bijeenkomst: 19.30 uur. 
Wij stellen het op prijs als u zich wilt aanmelden voor deze avond, via e-mail: 
b.kaasbergen@beemster.net of via telefoonnummer (0299) 68 21 21.

oFFiCieeL oFFiCieeL
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oFFiCieeL oFFiCieeL

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

Wilt u adverteren? Bel (0299) 681 463
of mail naar info@binnendijks.nu

RANKORANKO
VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD, 

GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING
Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.

Oosteinde 40, 1483 AE De Rijp Tel. 0299-674114  Mob.: 06-25266095

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

  Volop herfst! 
  tijd om uw weerstand op   
 te bouwen of te verbeteren!
 

Installatiebedrijf Dekker BV
Meer dan 90 jaar

Voor uw aanleg en onderhoud van: 

Gas - Water - CV - Sanitair 
Zinkwerk - Dakwerk - Airco

Bamestraweg 21 - 1462 VM  Middenbeemster Tel. (0299) 68 14 26 
www.installatiebedrijfdekker.nl

ATAG  SELECT  DEALER

AntiquAriAAt

 www.serendipity-books.nl

Serendipity
De nieuwe kroniek

van de beemster
Wij hebben hem voor u!

Zuiderpad 82
1461 BV Z.O.Beemster
Telefoon: 0299-427051

Fax: 0299-427085

E-mail: notaris@rietbergen.knb.nl

NOTARIS TE BEEMSTER

Griepprik 2012
Aan de patiënten van

huisartspraktijken van Brussel en Kemper,

De griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van de meest 
voorkomende griepvirussen. Iedereen die extra risico loopt om ernstig 

ziek te worden door griep krijgt de griepprik gratis aangeboden. 
Dat zijn mensen van 60 jaar en ouder en bepaalde risicogroepen. 

Voor deze mensen is het belangrijk dat zij jaarlijks de griepprik krijgen. 
De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. 

Als u toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig. 
Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties zoals 

longontsteking of op verergering van uw “eigen” ziekte.

U krijGt een UitnodiGinG van Uw hUisarts 
Mensen van 60 jaar en ouder en risicogroepen krijgen van hun huisarts 
ieder jaar een uitnodiging voor de griepprik. Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen maar denkt u er wel voor in aanmerking te komen, 

bel dan de assistente. 

Zie ook de website: www.rivm.nl/griepprik

Voor de patiënten van dr. van Brussel;
Start dinsdag 23 Oktober as.

www.huisartsvanbrussel.praktijkinfo.nl - telnr; 0299-681355.

Voor de patiënten van dr. Kemper;
Start dinsdag 23 Oktober as.

www.kemper.praktijkinfo.nl - telnr; 0299-681455
(tussen 11.00 uur - 12.00 uur, ma-vrij)

LOODGIETERSBEDRIJF COR
CV, WATER, SANITAIR, RIOOL, DAK- EN ZINKWERKEN

Badkamerrenovatie
Vernieuwen van uw goot

Rioolontstopping met hogedrukspuit
Plaatsen en leveren van douche, bad,  

toilet en wastafelcombinatie

Advies van de echte vakman, 
gratis offerte en geen voorrijkosten

Net even anders!
Telefax 0299-684608 - Mobiel 06-22994744 

loodgietersbedrijfcor@hetnet.nl
Zuiderweg 10 - 1464 GA  Beemster

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
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sierteeltmachines

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MEDEWERKERS !!! 

Zie voor functiebeschrijving onze website www.potveer.nl   

Bij Potveer is er altijd 
plaats voor stagelopers of 

afstudeerders op MBO, HBO 
of Universitair nivo !

Interesse ? 
Kom gerust eens langs...

Technisch Tekenaar (HBO)• 
Elektromonteur/Kastenbouwer (MBO) • 
Service monteur (MBO) • 
Constructiebankwerker (MBO)• 

VACATURES !!

Uitslagen Boerderijmiddag
27 juli 2012, Beemster Feestweek 
(verlaat door alle drukte rond de Beemster Feestweek t.g.v. 400-jarig bestaan)

KOeMeLKen:
volwassenen: 10 t/m 15 jaar t/m 9 jaar
1. Daniël knook 1.  tessa Fledderus 1. tijmen van olffen
2. Gerard Helder 2.  Cok van Dam,  2. Jur Bierens
3. Stefan köhne       Angelique Heeman en Loes konijn 3. Laura van olffen
  3.  Wessel oudejans

SPijKeRSLAAn:
T/m 9 jaar 10 t/m 14 jaar
1. Jur Bierens 1. Jeroen Waal 
2. Jouke roskam 2. Cas van Dam 
3. Mike de Bakker 3. Mike Vijverberg

POnyKeURinG:
Beste pony  
1. Noah Beck met Beauty
2. esmee Dol met rody
3. Patricia twint met Daffy Duck
4. Britt Meester met roosje 

Voorbrengen: 
1. Dior Willemse met Govert Goudglans
2. Carlijn Wever met Sierra
3. Iris Cortlever met kim 

HUiSdieR VAn de dAG: 
kiki, de cavia van Lukas Conijn

WinnAAR HOndenSHOW: 
Jur Bierens met Donny

de LAnGSTe APPeLSCHiL:
1. Maarten Stolp
2. Harry Heeman
3. els Pereboom

KALVeRSCHeTSen 
T/M 8 jAAR 9 T/M 12 jAAR
1. tara oudejans, 6 jr 1. roos knijn, 12 jr
2. tara v.d. Helm, 8 jr 2. Antje Waal, 10 jr
3. Fleur Jantjes, 5 jr. 3. Femke Butter, 9 jr

RinGSTeKen:
3 t/m 7 jaar 8 en 9-jarigen 10 t/m 15-jarigen
1.Nelly karregat 1. Noortje Nap 1. Maureen Seinen
2.Sil Walburg 2. Jildou v.d. Wal 2. Juliette Broadwith
3.ryan Beck 3. estelle karregat 3. Ilse klinkhamer 
   
Schoonste geheel:  schoonste geheel: schoonste geheel:
Fiene Jonk romy Bakker Celine Pauw  

voorlezen en verkoop
in bibliotheek Beemster
de bibliotheek houdt de collectie up to date en daarom is er af en toe verkoop 
uit de collectie. Zaterdag 27 tot woensdag 31 oktober is er een verkoop in de 
vestiging Beemster. Romans, jeugd-, studie- en hobbyboeken kunnen voor een 
prikkie worden gekocht tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

ook na de kinderboekenweek (3 tot 14 oktober) is het iedere woensdagmiddag een klein 
feestje in de bibliotheek Beemster. kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen dan lekker aanschuiven bij 
het voorlezen. Het voorlezen is van 14.30 – 15.00 uur en vrij toegankelijk.

Prijsuitreiking mozaiekfotowedstrijd 
Beemsterbedrijvenbeurs
eindelijk was het dan zo ver, afgelopen zaterdag kon eric Buiten even tijd vinden 
om zijn  prijs op te halen. Op de BeemsterBedrijvenBeurs waren er met hem bijna 
200 mensen die de uitdaging aan gingen en een gokje bij de stand van Fotostudio 
Beemster waagden. 

De vraag was hoeveel 
originele foto’s zijn 
verwerkt in een grote 
mozaiek foto van boer-
derij De eenhoorn. eric 
zat er met 450 stuks 
het dichtst bij het juiste 
aantal van 451 origi-
nele foto’s. Fotostudio 
Beemster met als trotse 
eigenaar Wim egas 
die vanaf het voor-
jaar gevestigd is op de 
Buurt (naast Anneke 
Jonker) feliciteert eric 
van harte met zijn prijs! 

ook het Beemster kinderkoor zal daar mee-
werking aan verlenen. We zijn onder leiding 
van dirigent Marja Boerke inmiddels gestart 
met het instuderen van prachtige kerstlie-
deren. Wie de sfeer van deze kerstbijeenkom-
sten al eens heeft bijgewoond zal dit ook deze 
keer zeker niet willen missen. Misschien zijn 
er dames, die graag aan de kerstmiddag als 
zanger zouden willen meewerken. Ze worden 
gaarne ontvangen tijdens onze repetitie, die 

op elke maandagmiddag van 13.45-15.45 uur 
wordt gehouden in de grote zaal van Middel-
wijck. Ze kunnen dan tot de kerstuitvoering 
zonder lid te zijn gewoon meedoen (natuur-
lijk niet op het laatste moment komen binnen-
vallen, maar gaarne begin oktober). Misschien 
zijn ze daarna zo overtuigd van de gezellig-
heid en de voldoening van fijn zingen, dat ze 
besluiten gewoon lid van ons koor te worden. 

Sinds kort kan over ons koor informatie worden 
ingewonnen via onze eigen website: www.
beemsterbengel.nl/dameskoor/Index.html

dameskoor Middelwijck
dameskoor Middelwijck is na de vakantie op 3 september weer gestart met 
het nieuwe seizoen 2012/2013. We zijn zeer verheugd over het verzoek dat ons 
bereikte om mee te werken aan het programma van de Kerstbijeenkomst, 
georganiseerd door Vriendschappelijk Huisbezoek op vrijdag 14 december  in de 
grote zaal van Breidablick. 

Wilt u adverteren? 
Bel (0299) 681 463 / www.binnendijks.nu
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Soos Middelwijck

Klaverjassen nBvP

Soos Westbeemster

28 september
Hr. de Wit 5495
Hr. Bakker 5487
Hr. Holleder 5388

Mv. onrust  5256
Mw. Hogenwerf  5209

Uitslag 26 september
1. Mw. v.d. Wal 5766
2. Mw. v.d.Berg 5252
3. Mw. Walter 5246
4. Mw. de Jong 5181
5. Mw. ruygh 5141
6. Mw. ootes 5065

7. Mw. Yff 5031
8. Mw. Schregardus 4734
9. Mw. Meijer 4726

poedelprijs
Mw. Jonges 3766

Uitslag 4 oktober
1  Hr. C.N. Bijvoet 5377
2  Hr. D. Braak 5376
3  Hr. M. de Jong 5106

Uitslag Rummicup
1 Mv. A. Bakker – Markt
 

Mixdubbeltoernooi 
ttv Beemster
donderdagavond 25 okt om 20.00 uur houdt 
tafeltennisvereniging Beemster een "open 
mixdubbeltoernooi".

Deze avond wordt een goede speler aan een minder goede speler 
gekoppeld. Zo ontstaan er verrassende combinaties en onvoorspel-
bare uitslagen. er wordt gespeeld op recreatief niveau. Ieder die 
ouder is dan 10 jaar mag mee doen en een poging wagen om de fel 
begeerde trofee in handen te krijgen De tafels worden bespeeld in 
het MFC de Boomgaard, Middenpad 1 in Zo-Beemster.

Wouter van der vegt gedeelde derde plaats  
de 14 jarige Zuidoostbeemsterling Wouter van der Vegt is op 8 september  verrassend (gedeeld) derde 
geworden  tijdens  de Champions Leage of darts 2012 in egmond aan Zee.  deze wedstrijd was voor hem zijn 
eerste grote toernooi.  

Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk coör-
dinatiepunt voor het recreatieve fietsen en wil de mogelijk-
heden voor het recreatieve fietsen in Nederland bevorderen en 
het gebruik van deze fietsmogelijkheden stimuleren. De stich-
ting beheert het netwerk langeafstand-routes (LF-routes) en 
adviseert alle beheerders van de regionale fietsknooppunt-
netwerken. een groep van 150 vrijwilligers ondersteunt de 
stichting bij haar werkzaamheden. Hiervoor organiseert het 
Fietsplatform jaarlijks een vrijwilligersdag.
Dit jaar was de bijeenkomst in De Beemster. Vrijwilliger Johan 
de Jong uit Zuidoostbeemster trad in de rol van landmeter 
Pieter Cornelsz. Cort en verhaalde over de geschiedenis van De 
Beemster. Zijn vrouw Aafje de Jong gaf in gepast tenue uitleg 
over het museum van schrijfster Betje Wolff.
tijdens de fietstocht in de middag werd Fort Spijkerboor 
bezocht en passeerde de groep diverse markante boerderijen, 
waaronder De eenhoorn. Voor vrijwel alle vrijwilligers was De 
Beemster nog onbekend terrein. Dat is dankzij de presentatie 
en fietstocht niet langer het geval. Zo schreef één van de vrij-

willigers nadien: “ook onze 
complimenten aan de leuke 
en interessante presentatie 
over De Beemster door Johan 
en zijn vrouw. De fietstocht 
bevestigde de schoonheid van 
De Beemster.” 

negentig fietsers van het landelijk 
Fietsplatform door de Beemster

Op 22 september jl. werd het 25-jarig jubileum van het Fietsplatform samen met haar vrijwilligers 
gevierd. dit gebeurde in de Beemster. Thuishaven van één van haar vrijwilligers en werelderfgoed 
dat dit jaar het 400-jarig jubileum viert. 

Wandelen door een in de jaargetijden veranderend land-
schap is genieten van De Beemster. De Beemsterwandeling 
is ontstaan uit het plezier dat ik ervaar bij het wandelen met 
anderen. Doordat je samen loopt, is er tijd om samen te praten 
en te genieten van de omgeving. Je wijst elkaar op de (roof)
vogels, mooie planten of plaatsen in het landschap. Sommigen 
vertellen een gebeurtenis of anekdote bij een bepaalde plaats. 
Wat is er veranderd of wat niet.

Vertrek:   Infocenter Beemster (niet bij slecht weer)
Wanneer:  17 en 30 oktober.  9.15 uur voor een wandeling van 

ongeveer 2 uur. kosten: € 1,-. Bij terugkomst kunt u 
koffiedrinken in het voorhuis van Westerhem.

Tip:    trek lekkere wandelschoenen aan.  In de herfst 
zijn de wegen soms nat en modderig.

informatie/opgave:
d.ernsting@telfort.nl (0299 477047)

Wouter, derdejaars  VWo in Purmerend, zoekt ontspanning door 
dagelijks een uurtje pijltjes te gooien in het Multi Functioneel Cen-
trum in Zuidoostbeemster. Sedert januari 2012 is op die locatie een 
dartsclub gestart waar hij elke vrijdag graag gebruik van maakt 
om zich te bekwamen. een club voor zowel de jeugd als volwas-
senen.  Voor mannen en vrouwen. Wouter is sinds vorig jaar lid van 
de dartvereniging Dart Bond Almere (DBA) en via plaatsing van de 
dartsranking werd hij uitgenodigd om aan het toernooi in Hotel Zui-
derduin mee te doen. een toernooi waar alle Nederlandse talenten 
aan mee doen. In de poule ging hij soeverein door. Met winst op 

remon Wouters (3-0), Jordy korver (3-0) en Aaron van Leuven (3-1). 
Hij kwam door dit resultaat in de kwartfinale waar hij tim van der 
Poel, een speler uit de Nederlandse Selectie, trof. op stoïcijnse wijze 
wist hij deze wedstrijd (4-1) te winnen. In de halve finale moest hij 
het opnemen tegen Jeffrey de Zwaan.  Deze speler was duidelijk 
een maatje te groot. Bij een 3-0 voorsprong ging Jeffrey in de 4e leg 
showdarten waardoor Wouter terug wist te komen tot 3-1. Uitein-
delijk werd het 4-1. een prima resultaat en een felicitatie meer dan 
waard. Zuidoostbeemster heeft er weer een talent bij! Info dartclub: 
www.buurthuiszuidoostbeemster.nl

 Beemster wandelingen
 
Voor iedereen die het leuk vindt om met elkaar te wandelen in elk jaargetijde en onder bijna alle 
weersomstandigheden. Genieten van de uitbundige lente, de zomer en de verstilde herfst- en winterdagen. 

Hun voorzitter Wever opende met te zeggen dat ze nu goed 
hadden geoefend, zodat die beker weer eens hun kant op 
moest gaan. Maar Seniorenbiljart wordt daar altijd goed ont-
haald met koffie, fris en een hapje zo nu en dan en dat stelt ons 
zeer op ons gemak. Zo zelfs, dat maar 3 mensen van ons hun 
zenuwen niet de baas waren en verloren. De sfeer was goed 
en de animo bijzonder. Sommige dierlijk aandoende kreten 
hadden echter niets met Dierendag te maken. Daar er elf par-
tijen werden gespeeld stond ongeveer twee uur na aanvang de 
uitslag al vast. BBVV haalde 7 wedstrijdpunten en Senioren-
biljart 15. Bij Vooruit haalde kersloot het hoogste gemiddelde 
van 1,87 en Uitslager de hoogste serie: 10. Bij Seniorenbiljart  
was dat Van der Paverd met 1,69 en De Wit met de hoogste 
serie: 10. Mensen van Vooruit: het was weer erg gezellig (en zo 
hoort het ook) en we zien al weer uit naar april 2013.

WimtoN  

Seniorenbiljart 
Zuidoostbeemster

Onze uit(wisselings)wedstrijd tegen BBVVooruit uit 
Purmerend viel deze keer op donderdagmiddag 4 
oktober, dierendag. Zoals gebruikelijk doen we dat 
elk jaar, in het voorjaar bij ons in het MFC, in het najaar 
bij Vooruit in de Marijkeschool in de Bloemenbuurt.
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agrarisch museum Westerhem

Beemster bodemvondsten
in het weekend van 13 en 14 oktober 2012 wordt door het Historisch 
Genootschap Beemster in het Agrarisch Museum Westerhem een 
overzichtstentoonstelling gehouden van vondsten uit de Beemster -bodem. Theo 
Molenaar, vele jaren bodemonderzoek gedaan met een metaaldetector, toont 
zijn vondsten.

Beste inwoners van de Beemster,

Sinds maart van dit jaar ben ik nu 
uw wijkagent in de mooie gemeente 
Beemster. en voordat ik in uw wijk 
werkzaam was had ik er natuurlijk al 
over gehoord, maar nu mocht ik het 
eens zelf van dichtbij meemaken; de 
feestweek van de Beemster.

Ik moet u eerlijk zeggen dat mijn referentie-
kader van een kermis bestond uit een drin-
kende menigte en asociaal gedrag. Maar 
niets is minder waar in de Beemster! er hing 
gewoon een heel goede en gezellige sfeer. op 
straat ben ik die week meerdere keren aan-
gesproken door inwoners of ik de wijkagent 
was. Ze hadden me namelijk zien staan in de 
Binnendijks. Dit vind ik leuk want daar schrijf 
ik  onder andere deze columns voor; een 
stukje herkenbaarheid voor de inwoners.
op een gegeven moment werd ik op de kermis 
door twee jongemannen aangesproken die 
duidelijk van het geel-witte vocht hadden 
genoten. Ze vroegen me of ze het gewonnen 
plastic pistooltje mochten houden en gaven 
me vervolgens het pistooltje. Ik keek er naar 

en vertelden ze dat dit geen probleem was. 
een van de jongens maakte de opmerking dat 
er ook een laser in het pistooltje zou zitten. Ik 
pakte het pistooltje vervolgens weer over en 
haalde de trekker over. op dat moment kreeg 
ik een elektrisch schokje door mijn wijsvinger.
Gezien de gemoedelijke wijze waarop ik “te 
pakken was genomen” en de goede  sfeer 
moest ik hard lachen dat die jongens een 
grapje met me hadden uitgehaald. Dit voorval 
zal mij dan ook nog wel enige tijd bijblijven.  

Dit was voor mij mijn eerste maar ook memo-
rabele kennismaking met uw feestweek. 
Ik hoop u daar volgend jaar weer te treffen. 
Maar eerder mag natuurlijk ook. U kunt mij 
altijd in de wijk aanspreken als u een vraag 
heeft of een melding wilt doen. Ik ben even uit 
de roulatie geweest vanwege een gebroken 
hand maar langzamerhand pak ik de draad 
weer op. telefonisch ben ik te bereiken via 
0900-8844 en via de mail op http://www.
politie.nl/Zaanstreek-Waterland/Uw Wijk/
Beemster.

UW WiJkaGeNt,

Jose koNiNGsteiN

oPeningsaVond V.s.V.

Jaarthema “Leef mijn leven”
26 september jongstleden heeft de VSV haar eerste avond van het nieuwe 
seizoen gehouden. na het welkomstwoord van de nieuwe voorzitter ineke Konijn 
en het voorlezen van een prachtig gedicht,  konden de 67 aanwezige dames 
genieten van een heerlijke modeshow uit de zeventiende eeuw. 

Jan Duin en Jan Hopman kwamen op als 
Jan Adriaanszoon en Pieter Pieterszoon. Zij 
voerden een prachtige act op hoe de Beem-
ster droog gemalen zou kunnen worden zodat 
er een agrarisch gebied zou ontstaan welke 
vruchtbaar bewerkt zou kunnen worden. Deze 
opening werd enorm gewaardeerd door de 
aanwezigen.  De hoofdrolspelers ontvingen 
beiden een fles heerlijke appelsap. Daarna was 
de beurt aan de modeshow van Alkhamodes. 
Met herfst- en winterkleding. Met verschil-
lende kledingstukken van bekende merken. 
Mode voor de actieve, eigentijdse  en zelfbe-
wuste vrouw. In de pauze kon een ieder zich 

opgeven voor de creatieve- of kerstavond. Na 
afloop werden de dames bedankt met een 
heerlijke fles appelsap en wenste Ineke de aan-
wezigen een goede nacht.

er is een mooi aanbod van metalen voor-
werpen, zoals metalen knopen, vinger-
hoedjes, gespen voor schoenen en riemen, 
loden merkjes voor lakens, sieraden en 
muntjes en muntgewichtjes met fraaie afbeel-
dingen. theo Molenaar zal aanwezig zijn 
om toelichting te geven op hetgeen tentoon 
gesteld is. De tentoonstelling wordt aange-
vuld met verschillende aardewerken bodem-
vondsten die meer dan 25 jaar geleden door 
de Beemsterling Henk tol zijn gedaan en 
vondsten uit het privé bezit van mevrouw 

r. tol-Beers. De tentoonstelling geeft een 
inzicht wat er in de afgelopen 400 jaar in de 
Beemster aan gebruiksvoorwerpen is wegge-
gooid en verloren gegaan. Natuurlijk kunt u 
die dagen ook het museum bezichtigen waar 
nog de jaartentoonstelling hangt over 400 
jaar Akkerbouw in de Beemster. 
Het Agrarisch Museum Westerhem is geves-
tigd aan de Middenweg 185 in de Mid-
denbeemster, de openingstijden zijn van 
13.00 uur tot 17.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt €3,00 (museumkaarthouder gratis). 

Uw wijkagent

Voor wie op zoek is naar een leesgroep, orga-
niseert Bibliotheek Waterland in samenwer-
king met Senia informatiebijeenkomsten over 
het oprichten van leesgroepen Nederlands, 
klassieke literatuur, engels, Frans, Duits of 
Geschiedenis in verschillende bibliotheken. 
Naar aanleiding van de getoonde belang-
stelling worden dit najaar en data en locaties 
vastgesteld en bijeenkomsten georganiseerd. 

Geef bij aanmelding aan naar welke lees-
groep en bibliotheekvestiging de voorkeur uit 
gaat. Aanmelden kan via info@bibliotheek-
waterland.nl, klantenservice 0299-433323 of 
aan de balie van één van de 10 bibliotheek-
vestigingen.

Kijk voor de werkwijze van Senia
op www.senia.nl

Zin in een leesgroep deze winter?
Mooie boeken lezen, inspirerende gesprekken voeren 
en nieuwe contacten leggen? een leesgroep is er voor 

fanatieke lezers, maar ook voor mensen die een stok achter de deur nodig 
hebben om aan een goed boek toe te komen. Het met elkaar bespreken van 
boeken geeft bovendien veel meer inzicht in de boeken die je gelezen hebt. 
Stichting Senia, de organisatie die leesgroepen opricht in heel nederland, brengt 
mensen met gelijke interesses bij elkaar. 

donderdag 18 oktoBer

rollatordag wijksteunpunt 
Middelwijck
Veilig gebruik van een rollator is van levensbelang. daarom wordt in Middelwijck 
op donderdag 18 oktober van 10.30 – 11.00 uur een rollatorshow gehouden. 
Hierin worden kwalitatief goede rollators getoond. Tevens informatie over 
aanschaf, vergoeding en onderhoud.

Van 11.00 – 14.00 uur kunnen gebruikers van een rollator terecht voor een keuring. ter plekke 
kunnen eenvoudige reparaties en aanpassingen worden verricht. Het nakijken is kosteloos. 

Wilt u adverteren? Bel (0299) 683047
of mail naar info@binnendijks.nu

donderdag 18 oktoBer, 20.30, kaPel
Prinses Wilhelminasingel 39, zuidoostBeemster

Zin in film op locatie: Intouchables
  
eén van de grootste Franse films ooit...

Hoe beschrijf je één van de grootste Franse films 
ooit? een film die je uitnodigt tot schater-lachen 
en die je tegelijkertijd de geestelijke pijn laat 
voelen van iemand met een lichamelijke han-
dicap of met een sociale achterstandspositie.  
‘Intouchables’ is een zeldzaam oprecht portret 
van twee op het oog onmogelijke vrienden, 

met een intelligent script gecombineerd met 
voortreffelijk acteerwerk en ‘waanzinnig lek-
kere’ filmmuziek. De film is gebaseerd op het 
ware verhaal van een Franse miljonair die na 
een ongeluk verlamd is geraakt vanaf zijn kin 
en uiteindelijk als verzorger een kansarme Ara-
bier in dienst neemt, omdat die de enige is die 
hem wél als mens behandelt.  De film speelt 
knap met kijkersverwachtingen en lost ze 
even zo vaak wel als niet in. Dat maakt dat de 
film een zinderende spanning blijft behouden. 
een spanning die regelmatig met opzet geneu-
traliseerd wordt met heerlijke humor. Wie de 
film racistisch noemt, bijvoorbeeld omdat een 
zwarte het hulpje is van een blanke, heeft de 
boodschap niet begrepen. Wat de film duidelijk 
wil maken is juist dat de mensen die de buiten-
wijken bevolken tot zoveel meer in staat zijn dan 
de politiek en wellicht het gros van de ‘zuivere’ 
Fransen durft of wil beseffen. Geef mensen een 
eerlijke kans. Dat is alles.
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Informatierubriek

raad van Kerken

Kerkdiensten 13/14 oktober 2012

doopsgezinde gemeente

Zo. 9.45 uur Zr. H. Wouwenaar Alkmaar

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 9.30 uur Gastpredikant ds. Ben de Boer kerk MB.

Parochie joannes de doper  

Zo. 10.00 uur Amos 2 Heren

katholieke Parochie Purmerend

Taborkerk Za.  19.00 uur Communieviering J. van Sante

nicolaaskerk Za.  12.00 uur Jongerenviering J. elferink

   Zo.  10.00 uur  Hoogmis J. elferink

   Zo. 15.00 uur   eucharistieviering ism.  

Filipijnse Gemeenschap

Kerkdiensten 20/21 oktober 2012

doopsgezinde gemeente

Zo. Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 11.00 uur  Gastpredikant ds. Audrey Lehne kapel ZoB.

Parochie joannes de doper 

Zo. 10.00 uur Gem.koor  L.Weel

katholieke Parochie Purmerend

Taborkerk Za.  19.00 uur Communieviering S. Baars

nicolaaskerk Za.  12.00 uur Jongerenviering J. elferink

   Zo.  10.00 uur Hoogmis J. elferink Nicolaaskoor

Aangenaam WonenPlus Hornplein 8, 1636 Xe Schermerhorn. onze 
vrijwilligers staan voor uw klaar om u te helpen zo lang mogelijk zelf-
standig te kunnen blijven wonen d.m.v. praktische diensten, informatie 
en advies op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Voor ouderen en 
mensen met een beperking. ook voor mantelzorgondersteuning. Ma 
t/m do 9.00-12.00 uur, 072-5020400. www.aangenaamwonenplus.nl,  
info@aangenaamwonenplus.nl

Aannemersbedrijf Braak-Beemster, Jisperweg 76, 1464 NH West-
beemster, telefoon (0299) 68 14 36/68 32 01.

AA Werkgroep Waterland p/a Brijderstichting, rijperhof 6 tot 7, 1441 
ZG Purmerend. Bijeenkomst elke woensdag vanaf 20.00 uur. telefonisch 
bereikbaar: Dick (0299) 640408 en Jan (0299) 431768.

Aed, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: tobias de Coene-
straat 2, 1462 kr Middenbeemster, 0299-683988

Buurthuis Zuidoost voor o.a. cursussen, workshops, partijen, expo-
sities, zalen-/barverhuur. Middenpad 2, 1461 BW Beemster. tel. (0299) 
427661; e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.
buurthuiszuidoostbeemster.nl

Coaching Wilt u zelf-inzicht in het eigen functioneren zowel op het 
werk als in de privé situatie? Maak dan de keus voor een individueel 
coachtraject, afgestemd op uw persoonlijke vraag. Uw persoonlijke ont-
wikkeling kunt u zelf in gang zetten! Westeinde 12, 1474 HA oosthui-
zen, e-mail via onze website: www.support-personeelsdiensten.nl onder 
het hoofdje: Contact of bel: 065 469 463 9, alleen tijdens kantooruren.

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084 
43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. ook verhuur gebouw.

diabetes Vereniging nederland telefonische hulpdienst (033) 472 50 83.

dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw 
huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 
24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.

eHBO Beemster - www.ehbobeemster.nl Secretaris: Mw. D. klijn, 
kroostwijk 14, 1462 PD, Middenbeemster, telefoon: 0299-673823, 
emailadres: info@ehbobeemster.nl evenementencoördinatie: Hr. J. tuijp, 
telefoon 0299-681989. Wenst u hulpverleners voor uw evenement? Vul 
dan het aanvraagformulier in op onze website.   

evean Voor al uw thuiszorg. tel.  0900 98 97

Fietsersbond, afd. Waterland Secretariaat: rené Jacobs tel: 
(0299) 642803, e-mail: r.jaco@chello.nl. Voorzitter: John rikveld tel: 
(0299) 413996 e-mail: j.rikveld@chello.nl

Fysiotherapie-Acupunctuur Praktijk de Roef (lid kNGF en 
NVA)J.P. de Lange, Purmerenderweg 156, Z.o.Beemster. tel. 434208. 

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek-
kenfysioherapie en Training. kernpraktijken Fysiotherapie 
Beemster. t. de Coenestraat 2, 1462 kr, Middenbeemster, telefoon 
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings-
begeleiding PHYSICALL, Sportcentrum De kloek, Insulindeweg 
11, 1462 MJ Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 
683271, email: info@physicall.nl

Fysiotherapie, Praktijk voor fysiotherapie Stefan van den Hove, Pur-
merenderweg 182 B, 1461 DM ZoBeemster, telefoon (0299) 315714, 
mobiel (06) 51176720

Hartstichting afdeling Beemster P.J. Doets, Loeffendijk 10, 1462 
eC Middenbeemster, tel. 0299-350733

Hospice Thuis van Leeghwater Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ  
Middenbeemster. telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur via 0299-682020. e-mailadres info@hospiceleeghwater.nl 
Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is Inzet opgeleide vrij-
willigers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in het hospice.

infocenter Middenweg 185, Postbus 12, 1462 ZG Midden-
beemster, telefoon: 0299 621826, faxnummer. 0299 621827,  
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl 

juridisch en fiscaal advies MB Legal & tax, juridisch en fiscaal 
advies voor ondernemers, ook voor bezwaar- en beroepsprocedures, 
Schoolstraat 9, Postbus 77, 1462 ZH Middenbeemster, tel: (0299) 
405755, info@mblegal.nl, www.mblegal.nl

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij Zorgcirkel via receptie Zorg-
schap Leeghwater, telefoon (0299) 419100. 

Makelaardij kocken Makelaardij oG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 
De  Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.

Makelaardij W. tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende goe-
deren, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Meubelstoffeerderij Op Maat voor het stofferen van uw fauteuil, 
banken, eetkamerstoelen, enz. tevens alle restauratie van antieke meubels 
en het logen enz. tel. 06-30838520   

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.

Pedicure Inge Piet, Westerhem 6, 1462Ve Middenbeemster, tel. 0299-
656583. Gediplomeerd lid van ProVoet in bezit van aantekening DV + 
rV. Behandeling volgens afspraak.

Technische dienst Beemster en Zeevang rombout Hoger-beets-
straat 11, 1462 kA Middenbeemster, tel. (0299) 68 33 55. Spreekuur 
directeur volgens afspraak.

Telefonische hulpdienst Zaanstreek-Waterland. Hulp in gees-
telijke en maatschappelijke nood, tel. (075) 616 20 00, 24 uur per dag 
bereikbaar.

Tuinman heeft nog tijd over voor al uw werkzaamheden in uw 
tuin. Alles is bespreekbaar. Vrijblijvende prijsopgave, Ingeschreven  
kvk. telefoon 0639870829

Verzekeringen, hypotheken, fiscaal advies Beemster  
hypotheken & Assurantiën, Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD  
Middenbeemster, tel. (0299) 68 14 27, fax (0299) 68 42 29.

Voetverzorging, steunzolen en massage Joke v.d. Steeg 
 (gediplomeerd pedicure, chiropodist en diabetische voet, enz.),  
Westerhem 141, 1462 VD Middenbeemster,  telefoon (0299) 68 19 82. 
Behandeling na telefonische afspraak.

Voetverzorging en podologie Gerard kistemaker, Wijksteunpunt 
Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. tel. 
(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.

WMO-loket Gemeentehuis, sector Samenleving. openingstijden 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. tel: (0299) 682147. 
Voor informatie op het gebied van zorg en ondersteuning of het aan-
vragen van een WMo-voorziening. 

Wijksteunpunt Middelwijck donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
geven medewerkers van Aangenaam WonenPlus u in het wijksteunpunt 
Middelwijck alle informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg 
en het dienstenpakket van WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54 1462JN Mid-
denbeemster, 0299-315227, m.hagendoorn@aangenaamwonenplus.nl

yogapraktijk de Cirkel  Voor yogalessen in de Beemster. Informatie 
via www.yogapraktijkdecirkel.nl Mail info@yogapraktijkdecirkel.nl  
tel. (0299)-685648 / 0643425775

Zonnebloem Afdeling Beemster, contact persoon: Bets de ridder  
0299-683203

Zorgcirkel Voor informatie zorg aan huis, huishoudelijke zorg 
(WMo), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 
receptie Zorgschap Leeghwater, tel. (0299) 419100.

Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) 
in het weekend en op feestdagen  0299 - 313 233

alarmnummer 1-1-2

Colofon
HeT BLAd WORdT WeKeLijKS in HeT WeeKend, 
HUiS AAn HUiS, in de BeeMSTeR VeRSPReid.

WeBSiTe
www.binnendijks.nu

AAnLeVeRen KOPij en AdVeRTenTieS
Voor de volgende uitgave:

   Via de website uiterlijk voor zaterdag.
   of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:   

Drogisterij Jonker - rijperweg 58 - Middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.

   De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of 
in duidelijk geschreven handschrift.

AdVeRTenTieS
telefoon tel. 0299-681463 en 0299-683047.
tarieven op aanvraag. Minimum € 15,22 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

eindRedACTie, VeRSLAGGeVinG en FOTOGRAFie
trees Blokdijk. telefoon 0611-518243.
e-mail via website www.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, telefoon 0226-331020.

BAnKReLATieS
ING-bank rekeningnummer 2005292.
rabobank rekeningnummer 356919978.

PROdUCTie
Hoogcarspel Grafische Communicatie
Insulindeweg 13 - 1462 MJ Middenbeemster.

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.

ruben Komkommer Poppen- en 
Kindertheater komt naar Middenbeemster
in de komende herfstvakantie is er op woensdag-
middag 24 oktober 2012 voor kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 7 jaar een geweldige voorstelling 
van de poppenspeler Ruben Komkommer. Ruben 
komt met poppenkast en een kist vol poppen naar 
Middenbeemster om samen met de kinderen een 
leuke, gekke middag te beleven. 

kinderen kijken niet alleen naar de poppenkast, ze mogen er 
zelf in meespelen, verkleed als politieagent, toverfee, spook 
en meer van dat. De voorstelling is anders dan andere pop-
penkastspelen. Met een zak vol surprises en verrassingen 
speelt ruben op speels en clownerie, een unieke wijze, in op 
reacties van kinderen waardoor het poppenspel steeds ver-
nieuwend anders is. Dus kom 24 oktober naar de grote zaal 
van Breidablick. om 14.00 uur gaat de voorstelling beginnen 
en het duurt tot ca. 16.00 uur. De toegang is GrAtIS! Je kunt 
je nu al aanmelden via; bg.sectiewelzijn@gmail.com. Voor 
vragen is dit adres ook te gebruiken of telefonisch bij Paulien 
de Lange 06-29492012.
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Ri jper weg 45 ,  1462 MC  Middenbeemster   T 0299 681862   F  0299 687636 

Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen, fiscale 

en overige bedrijfsadviezen.   
registeraccountant

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster  
☎ 0299 681772  Fax: 0299 681774

www.beemsterschilders.nl

Lid FOSAG

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Pieter Dekker
Een goed verzorgde uitvaart

hoeft niet duur te zijn!

• Iedere uitvaart op maat

• Er is al een uitvaart vanaf € 3.180,-

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent

• Mogelijkheid tot een
  kosteloze voorbespreking

• Transparant
Vraag gratis uw laatste wensenmap aan!

 0800-0202957
 (dag en nacht)

Pieter Dekker       Marion Velzeboer

Al 7 jaar
actief in de

beemster!
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Hoogca r spe l
G r a f i s c h e  C o m m u n i c a t i e

Ontwerp • Prepress • Drukwerk 
Afwerking • Direct Mail • en meer...

Insulindeweg 13 
1462 MJ  Middenbeemster

Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

Sterk in woon en werk

Sopar makelaars o.g.  B.V.

Nieuwstraat 74-78, 1441 CN Purmerend

Postbus 84, 1440 AB Purmerend

Telefoon: 0299 420097 Fax: 0299 434409

E-mail: info@sopar.nl Site: www.sopar.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8:00 - 18:00 uur

en zaterdags van 10:00 - 16:00 uur

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

Het vertrouwde 
adres voor al uw 

nieuw- en 
verbouwplannen
maar ook voor

uw kleinere 
timmerwerk! 

Wij zijn aangesloten bij Requiem Uitvaartzorg,
de organisatie van kwaliteit uitvaartondernemers 

en in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg

Landsmeer - Waterland - Purmerend

Telefoon: 0299-684019
www.uitvaartverzorging-devries.nl

- Volledige verzorging van

  begrafenissen en crematies

  (ook als u verzekerd bent)

- Persoonlijke en deskundige begeleiding

- Dag en nacht bereikbaar

[advertenties]

Beemster Wellness & Beautysalon
Annemieke Koops

Noorderpad 62 1461 CE ZUIDOOSTBEEMSTER
annemieke@beemsterbeauty.nl

www.beemsterbeauty.nl  |  06 20974132

Neoderma
BoNadea

malu Wilz

gezichtsBehaNdeliNgeN
lichaamsBehaNdeliNgeN

bio-peeling

uW saloN voor
ontspanning

eN huidverBeteriNg

 

 
 

beemster wellness & beautysalon
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