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12 september
Een andere dag dan anders. Op
13 mei, Hemelvaartsdag, was het
stralend weer en mochten geen
Open Dag organiseren vanwege
coronabeperkingen. Uitgesteld
naar 12 september, gelijk met Open
Monumentendag, en het was de
laatste kans om in onze polder de Open
Dag Beemster te vieren voordat de
fusie zal worden gerealiseerd.
In de aanloop was de weersverwachting redelijk, de zaterdag was wat koud en ook regen
was voorspeld. De zondag begon met een
mager zonnetje, veel bewolking, maar de verwachting was droog weer. In de loop van de
ochtend brak de zon goed door en met niet
te veel wind kozen veel Beemsterlingen voor
de fiets en werd het een ouderwetse traditionele Open Dag Beemster. Als bestuur kijken
wij met heel veel tevredenheid terug op de
46e Open Dag Beemster. Wij willen hierbij

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

iedereen die medewerking heeft gegeven,
zoals deelnemers en bezoekers, bedanken
voor hun inzet en tijd om het evenement te
laten slagen. Tijdens de dag heb ik gesproken
met beide burgemeesters over de beslissing
om de Open Dag door te laten gaan en beide
waren van mening dat het een prachtig en
uniek evenement is dat zeker navolging voor
de toekomst zal krijgen.
PETER LEEK
VOORZITTER STICHTING OPEN DAG BEEMSTER

Informatierubriek

De volkstuinvereniging Leeghwater
een kleurenpracht op de “open dag”.
De volkstuin bestond dit jaar 40 jaar. Voor de
kinderen was er de minispeurtocht. Waarbij
het genieten was om de kinderen op pad te
zien gaan. Hierna konden kinderen bloembollen planten om mee naar huis te nemen. Zodat er
komend vroege voorjaar hun gekozen bloemen opkomen. Voor jong en ouder genieten van de
stralende kinderen. Aansluitend in de stralende zon een zeer uitgebreide aangeklede borrel voor
leden. De speurtochtwinnaars kregen begin van de avond hun prijs thuis bezorgd. Vele blije kinderen en ouders staken hun plezier niet onder stoelen of banken. Een geslaagde eerste “open
dag” waar ook rondleidingen werden gegeven. Het is een levendige vereniging van 86 leden,
die met plezier groente, bloemen en fruit kweken. Met dank aan de Intratuin Zuidoostbeemster,
CONOkaas, RabobankWaterland voor sponsering.
DANIELLA

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.

LEZERSFOTO'S

WEBSITE www.binnendijks.nu
AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES
Voor de volgende uitgave:
	Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.
ADVERTENTIES
Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81
e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.
(EIND)REDACTIE
Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu
SECRETARIAAT
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu
VERSPREIDING
Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.
BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.
www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht
BANKRELATIES
ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.
Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.
VORMGEVING
IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.
PRODUCTIE
Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.
OPLAGE: 4725 exemplaren
Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

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

Alarmnummer 1-1-2
Kerkdiensten

Sonnet
“JE SCHRIJFT WEL HEEL VAAK,”
ZEI ZE MIJ ZO MAAR,
“over de dijk. Wat valt daar te beleven?
“Niks eigenlijk”, zei ik. “Of klinkt dat raar?”
“Heeft alles dan geen zin om na te streven?”

ZONDAG 26 SEPTEMBER:
DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
geen dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER
(LIVE VIA KERKDIENSTGEMIST.NL; RESERVERING
NIET NODIG)
	10.00 uur “ Keyserkerk” Feestelijke Gospeldienst

“Niet alles,” was mijn antwoord. “Veel is leegte.
“Die vul ik op de Zuiddijk met de wind.
“En wind, dat weet je, heb je mee of tegen.
“En hoe de wind waait – daar stem ik mee in.”
Zo’n leegte, daar moet ieder eens door heen:
uitgedaagd worden om je zelf te wezen,

Eline Molenaar stuurde deze foto’s gemaakt in het Beemster Arboretum.

Pub-Kwis Buurthuis
Zuidoostbeemster
Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert op zaterdag 9 oktober een
spectaculaire Pub-Kwis. Gezellig een avondje onder het genot van een drankje en
hapje de hersenen trainen om de Pub-Kwis Bokaal !

Oude bekenden zagen elkaar weer, ook in de Wereldtuin.

Verkoop tijdens
Vrijmarkt
Noorderpad.
Monique Scholten

Toon je kennis en strijd voor het Beemsterproducten pakket als hoofdprijs. Schrijf je in als team,
bestaande uit 2 personen, via onze ticketshop op www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/
Kosten € 5,- per team inclusief een kopje koffie. De Pub Kwis start om 20.00 uur, de bar is open
vanaf 19.30 uur. Buurthuis Zuidoostbeemster: 0299-427661.

Geen viering.
ZONDAG 3 OKTOBER:
DOOPSGEZINDE GEMEENTE:
geen dienst
PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER

en weg van iPhones die de toekomst lezen.

(LIVE VIA KERKDIENSTGEMIST.NL; RESERVERING

al loop je daar van mens tot mens alleen.
Twee voorbeelden van de rijke oogst van het volkstuinencomplex
Leeghwater in Middenbeemster.
Daniella Ernsting/Middenbeemster.

Soul Singers o.l.v. Erwin Young & Rick Piepers
RK JOANNES DE DOPER:

weg van de wereld vaak zo koud als steen,
Een polderdijk wijst je de weg in deze,

Deze foto
(opgestuurd door
Lucy en Marion) is
gemaakt door
Aukje Greydanus.

met Ds. Nico Schroevers en de B-Star Gospel en

Jan Duin

Wilt u
adverteren?
ADVERTEREN?
Bel vrijblijvend
(0299) 681463 of mail naar
info@binnendijks.nu

Kluitje

	Zondag 26 september 15.30 uur
			Kerk van Beets: Maria de Fátima met 		
Portugese muziek. Toegang € 20,= .
			 www.kerkbeets.nl.

NIET NODIG)
	10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van
dierendag met Ds. Nico Schroevers, dieren en kinderen!
RK JOANNES DE DOPER:
10.00 uur Kerkviering met voorganger L. Weel.
NICOLAASKERK
ZATERDAG 25 SEPTEMBER:
	12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;
Pastoor Marcel Salão Rocha
ZONDAG 26 SEPTEMBER:
	10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin;
mmv Klein Koor
ZATERDAG 02 OKTOBER:
	12.00 uur Eucharistische Jongerenviering;
Kapelaan Mariusz Momot
ZONDAG 03 OKTOBER:
	10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin;
mmv het Pauluskoor

