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RESERVEREN: WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL 
ONDER DE LINDEN, MIDDENWEG 150, MIDDENBEEMSTER

Het mag echt weer !!!
Zaterdag  

5 juni
Janneke 

de Bijl 
‘Dit is 

het nou’
Try-out 

19.00 en 21.00 uur

Laatste voorstelling in dit 
onvoorstelbare seizoen

CONO Kaaswinkel 
Rijperweg 20, Westbeemster

Welkom!
We zijn weer

Maandag t/m zaterdag 
van 8.00 tot 16.00 uur 

Bep & Her Waterhout-Eggers 
60 jaar getrouwd

Op 20 mei 1961 zijn ze getrouwd, Bep 
Eggers en Her Waterhout. In Warder. 
Waar Bep woonde. Hoewel ze al veel 
gemeen hadden, tuinderskinderen en 
lid van korfbalvereniging BEP, sprong 
de vonk niet gelijk over. 

“We kwamen elkaar al tegen tijdens de kaar-
tavonden van de vereniging”, aldus Bep. 
“Maar toen moest ik nog niet zo veel van 
hem hebben hoor”. Toen speelde het leef-
tijdsverschil, Her is met zijn 86 jaar zes jaar 
ouder, nog een rol. Later ontmoetten ze 
elkaar op de Beemsterkermis. “Daar heb ik 
haar gevraagd”, aldus een nog steeds glun-
derende Her(man). Samen zijn ze in de Beem-
ster begonnen met de kweek van groente en 
fruit. Dat was sappelen. Toen een kennis uit 
Hillegom aanbood om voor hem een bunder 
bloemen te telen op een stukkie grond, was 
de deal snel gemaakt. “Al wist ik niets van 
bloemen af.” De deal pakte niet zo goed uit 
want toen het op betalen aankwam, bleek 
de kennis failliet en kwam de eigenaar van 
het zaad, die ook nog betaald moest worden, 
de bloemen opeisen.  Uiteindelijk is het toch 
goed gekomen. “We zijn begonnen met een 
kas van 15 mtr2 en twee parkeerplaatsen. Kijk 
wat er nu staat: een florerend familiebedrijf”. 
Ze hebben er allebei ook hard voor moeten 
werken. Vooral fysiek. Niet zo vreemd dat 
toen zo’n twintig jaar geleden de kinderen 

Gertjan en  Altina aanboden om ook als eige-
naar in het bedrijf te stappen, ze dit gelijk 
aanpakten. “Het was binnen vijf minuten 
beklonken. We konden het staand regelen”, 
aldus Her. De ouders verruilden hun woning 
bij het bedrijf met die van hun dochter ver-
derop aan de Purmerenderweg. Hoewel de 
naam in de loop der jaren veranderde, van 
Meidoorn (vernoemd naar de boom aan de 
weg)  tot Intratuin in 2017, staan broer en 
zuster als franchiseondernemers nog steeds 
aan het roer van wat ook nog steeds een fami-
liebedrijf is. Het bruidspaar blijft op afstand 
betrokken. Al gaat het fysiek met Her even 
wat minder. “Maar ik mag alles hebben hoor 
uit het verrassingspakket”. Hij doelt daarbij 
op de geschenken waarmee burgemeester 
Karen Heerschop hen verraste. Naast korfbal, 
een passie van beiden, heeft  Her nog een 
grote passie: de Operettevereniging Purme-
rend en Omstreken. Zeventig jaar is hij er lid 
van. Met naast het spelen ook in het bestuur. 
Niet zo vreemd dat hij twee decennia terug 
een Koninklijke Onderscheiding ontving. 
Uit handen van een ander trouw lid: Harry 
Brinkman. Door omstandigheden vieren ze 
het diamanten huwelijk niet groots. Onge-
twijfeld zullen de vier kleinkinderen opa en 
oma een knuffel komen brengen. En de buurt, 
die vlagt uitbundig. 

GEERT 

Een mooie opdracht die Bij Moeders 
mocht uitvoeren voor KBK bouwgroep

Bij Moeders mocht van KBK Bouwgroep 
voor de oplevering van de woningen 
in De Keyser deelplan 5, een prachtig 
welkomstpakket samenstellen met 
lokale Beemster specialiteiten. 

Met hulp van verschillende werkplaatsen 
van Breidablick werd hier met de deelnemers 
met veel plezier aan gewerkt: de hoveniers 
zaagde planken van een boom van het terrein, 
de bakkers bakte koekjes in de vorm van de 
Beemster, de kruidenwerkplaats leverde een 
"gefelicithee" en de Kosterij pakte diverse 
items met veel liefde in: Oud Hollands snoep 
van Bram & Aagje, cake meel van molen De 

Nachtegaal en een stuk graszeep van het  
Beemsterzeepfabriekje. Natuurlijk zit in het 
pakket alle info over de Beemster van Visit  
Beemster en ontbreekt ook het zakje zaad 
voor het bijenlint van de Cono niet! Op deze 
manier kan het niet anders dan dat de bewo-
ners zich supersnel thuis voelen in hun nieuwe 
woning in de Middenbeemster.
Trots leverde een aantal deelnemers de eerste 
pakketjes persoonlijk af op de bouwplaats. 
Dit vonden zij zeer bijzonder want ze hebben 
tenslotte niet alle dagen een bouwhelm op!

Bij Moeders en alle deelnemers wensen de 
nieuwe bewoners veel woonplezier!

Actie Beemster Kerk
voor Huis aan het Water
Het is een traditie in de Beemster Kerk 
om rond de vastentijd voor Pinksteren 
actie te voeren voor een lokaal of 
regionaal goed doel. 

Dit jaar was het oog gevallen op ‘Het Huis 
aan het water’ in Katwoude. Een huis aan 
de Gouwzee waar ondersteuning en opvang 
geboden wordt aan mensen met kanker.  In 
het streven een bijdrage te leveren aan de 
inzet om zo snel mogelijk weer regie over 
het eigen leven te krijgen. In de regio Zaans-
treek/Waterland wordt hard gewerkt aan de 

bouw van de site www.wegwijzerbijkanker.
nl. Daar zal relevante informatie te zien zijn 
voor mensen met kanker of naasten van hen. 
De bouw van de site kost geld. Vandaar de 
actie van de Beemster Kerk om dit initiatief te 
steunen. Gedurende een aantal kerkdiensten 
hebben betrokkenen verteld over hun erva-
ringen. Uiteindelijk is een kleine achthonderd 
euro opgehaald. Tijdens de Pinksterdienst 
van zondag 23 mei  is een cheque overhan-
digd aan Matty Hakvoort van de Stichting 
Huis aan het Water.

GEERT

Vrolijke, licht-bijtende 
voorstelling over ouderdom
‘Doe nou maar rustig aan. Stapje voor stapje. 
Anders zitten we zo weer bij de steunzolenman. 
Of bij de hartbewaking.’ Harrie en Wilfried zijn 
al drie decennia samen, als stel en als arties-
tenduo. Ze worden oud en stram, zitten elkaar in 
de weg, delen vooral nog herinneringen. Maar 
het huis komen ze nauwelijks meer uit…

In Wat nou oud? 
Worden twee gepensioneerde acteurs nog één 
keer gevraagd een optreden te verzorgen in een 
succesvolle, snelle talkshow die dagelijks op de 
buis te zien is. De twee heren hopen eindelijk de 
waardering te krijgen die in het verleden nooit 
voor hen was weggelegd. Maar…kunnen zij het 
nog wel? Zijn ze niet hopeloos ouderwets in een 
tijd van alleen maar oneliners? Of ligt er mis-
schien toch nog succes op de loer?

U kunt reserveren op de website van project 
geestdrift. https://projectgeestdrift.nl.
Doe dat snel want het aantal kaarten is nog 
beperkt van wege de coronamaatregelen. 
Er komt een middagvoorstelling van 16.00 – 
18.00 uur en een avondvoorstelling van 20.00 
– 22.00 uur.

En de 11 punten gaan naar...

Donderdagavond was het dan 
eindelijk zover Eurosongfestival of 
tafeltennissen....

Na veel wikken en wegen besloot ik toch te 
gaan tafeltennissen. Tijdens het spel ontdekte 
ik dat er vele overeenkomsten waren:

 een zenuwslopende puntentelling 
 meedoen is belangrijker dan winnen
 het gaat vaak alle kanten op 
  kleding en show element kan doorslagge-
vend zijn 

 je praat er nog uren over na

Kortom geen spijt gehad, pingpongen was 
weer begonnen!
Om deze sport zelf eens te beleven kan ieder 
v.a. 10 jaar terecht in het MFC de Boomgaard 
in Zuidoostbeemster. Onze speelavond is elke 
donderdag en begint om 20.00 uur. Materiaal 
en medespelers zijn aanwezig om je wegwijs 
te maken met deze sport. Kom eens een paar 
keer gratis langs. Dit kan t/m 10 juli.

WWW.TTVBEEMSTER.ONE

HARRIE TTVBEEMSTER 

Foto aangeleverd

Kluitjes
   Prik mee met Rotary. Zaterdag 5 juni orga-
niseert Rotary regio Waterland in Purme-
rend een zwerfafvalestafette waaraan 
iedereen jong en oud kan meedoen. De 
Priknick sluit aan op de Rotary End Plastic 
Soup Action Day. Startplaatsen : 9.45 uur 
Purmer-Noord Gildeplein Meerland; 11.00 
uur Purmer-Zuid Meerland Zwanebloem; 
12.15 uur Gors-Zuid Zwanebloem Makado; 
13.30 uur Wheermolen Makado/Kenne-
dyplein Kooimancentrum/Wormerplein; 
14.45 uur Overwhere Kooimancentrum/
Wormerplein Tramplein eindpunt. Aan-
melden:  www.priknick.nl voor de nieuws-
brief en ontvang een inschrijfformulier

   WBSV houdt verloting voor Jerry. Hij heeft 
een progressieve vorm van MS, inmiddels is 
hij 98% van zijn loopvermogen kwijt. Zijn 
enige kans is een HSCT-Stambehandeling 
(stamceltherapie) en die kost 60.000 euro 
en dat geld is er helaas niet. Mensen krijgen 
een lootje voor elke 5 euro die ze doneren. 
De trekking zal zaterdag 19 juni online via 
Facebook door Jerry zelf gedaan worden. Er 
zijn al heel wat prijzen beschikbaar gesteld.

 Voor meer informatie:
 https://www.facebook.com/jerry.tegenms
  https://www.whydonate.nl/fundraising/

jerrytegenms/nl

NLdoet in de Wereldtuin 
(mogelijk gemaakt door het Oranjefonds)

Met elkaar hebben ze allerlei klussen gedaan, 
zoals het schilderen en opknappen van het 
meubilair, het maken van een kist voor kus-
sens en dekens, het opknappen van de bui-
tenkeuken en het weghalen van onkruid. 
De vrijwilligers werden verrast met een lek-
kere lunch uit de Wereldtuinbuitenkeuken. 

Het weer hielp een handje mee om er een 
mooie dag van te maken. De organisatie van 
de Wereldtuin is erg blij met alle hulp. Ze 
hoopt dat na de zomervakantie de Beemster 
Wereldtuin weer voor alle vrouwen open kan.

Foto's aangeleverd

Stap in deze real life
game. Lukt het jou
de aarde te redden?VOOR

KINDEREN
VAN 6 T/M
14 JAAR!

MET O.A.
JANOUK

KELDERMAN
BEKEND VAN TV

Meer informatie en aanmelden via
www.forteexperience.nl

Doe mee op 16 t/m 18 augustus
óf op 19 t/m 21 augustus

Zaterdag 29 mei hebben 16 
vrijwilligers hard gewerkt in de 
Beemster Wereldtuin in Westbeemster. 
Burgemeester Karen Heerschop was 
een van die vrijwilligers. 


