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Programma Herdenking 4 mei

Thema “Vrijheid
Wereldwijd”
Om 18.00 uur wordt bij het monument
aan de Zuiderweg een korte ceremonie
gehouden, in woord en gebed. Vliegeniers
van de R.A.F.A. brengen daar een
eerbetoon aan hun gevallen collega's.
De Herdenking wordt om 19.00 uur voortgezet
in de Keyserkerk in Middenbeemster.
Burgemeester Brinkman verricht daar het
openingswoord. Leerlingen van de o.b.s. De
Blauwe Morgenster verzorgen de door hun
zelf gemaakte declamaties. Voor de muzikale
omlijsting zal het Koperensemble van Beemster
Fanfare en het koor van Zangvereniging
Harmonie hun bijdrage geven. De Minister of
the English Reformed Church, J. Cowie, leidt
de dienst in het gebed. Ter afsluiting wordt het
Engelse en het Nederlandse volkslied gezongen.
Daarna volgt de stille tocht, onder muzikale
begeleiding van de R.A.F.A Pipe Band naar het
monument op 't Landje. Klokslag 20.00 uur is
het twee minuten stilte gevolgd door de Last
Post. De herdenking wordt afgesloten met de
kranslegging en het defilé.

mededelingen voor de Beemster

Oorkonde en Lint voor
Oranjevereniging Zuidoostbeemster
De vergadering van de Oranjevereniging Zuidoostbeemster, bedoeld voor het “puntjes op de i zetten”,
werd abrupt onderbroken door burgemeester Brinkman met in zijn kielzog een omvangrijke delegatie.
Hij verraste de vereniging met de
overhandiging namens het Nationaal
Comité Inhuldiging van de oorkonde als
toekenning van de oranje strik. Deze strik
geldt als officiële erkenning voor feestelijke
activiteiten in het kader van de abdicatie en
inhuldiging op 30 april. De Oranjevereniging
Zuidoostbeemster is springlevend en bewijst
dit eens te meer met de organisatie van
een heerlijk feest voor jong en oud nabij
multifunctioneel centrum De Boomgaard in
Zuidoostbeemster.
Geert

“Impressie geslaagd evenement Dansende Koeien in de Wei”

Mini advertenties
in Binnendijks
voor Open Dag
Het volgende nummer staat in het
teken van de Open Dag. Voor nog geen
twintig euro heeft u de gelegenheid
om een mini-advertentie te plaatsen.
Breng uw activiteit daarmee extra
onder de aandacht.
info@binnendijks.nu of bel 0299 681463.

JISPERWEG 88J te WESTBEEMSTER
Tweekamer appartement (Bj. 2007) van 55m² gelegen op de zuidoosthoek
van de bovenste etage van het Landhuis (met lift) op landgoed Westen
Burgh in de Westbeemster. Fraai uitzicht op Middenbeemster en landerijen.
L-vormige woonkamer met veel daglicht, een open keuken in neutrale kleur,
laminaatvloer, gestuukte wanden en plafonds. Ruime berging (5m²) en
fietsenstalling in de kelder en buiten voldoende parkeerruimte aanwezig.

Wilt u adverteren?

Bel (0299) 681463 / www.binnendijks.nu

Vraagprijs : € 139.000,- k.k.
Aanvaarding : in overleg.

Welkom thuis
Tel. (0299) 42 88 88 Fax (0299) 42 01 31 info@kocken.nl www.kocken.nl
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Gaan voor ‘de Haan’

In Onder de Linden

Vrijdag 12 april heeft voorzitter Nico de Lange namens de Stichting Beheer
Kerckhaen een beeld geschetst van de toekomst van dit voor de regio zo
belangrijke onderkomen. Hoewel de economische crisis uiteraard ook zijn effect
heeft op de exploitatie van het centrum, ziet het bestuur de toekomst met
vertrouwen tegemoet.

Theatergroep Het Gezelschap
speelt “De Kleine Man”
Tekstschrijver Jacques Tol is de legendarisch geestelijk vader van vele onvergetelijke
Nederlandse liedjes, sketches en conferences. Tijdens de 2e Wereldoorlog maakte hij
keuzes die hem de rest van zijn leven zijn blijven achtervolgen.
In de voorstelling op woensdag 1 mei in Onder
de Linden kijkt van Tol (gespeeld door Gerard
Venverloo) terug op zijn leven en keuzes.
Zijn oude vriend Louis Davids (Cor Dol)
houdt hem een spiegel voor. Regisseur Klaas
Visser vertelt in deze intieme voorstelling vol

Om deze basis stevig te houden is besloten
nog niet over te gaan tot terugbetaling aan
de participanten. “Het is belangrijk om de
pacht aantrekkelijk te houden voor de uitbater,
opdat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen
blijven maken van de zaalruimte.”
Uitbater Bart (mede namens Karin) vertelde
behoorlijk geïnvesteerd te hebben in het
gebouw. Onder andere vervanging van
de koelcelmotor omdat de vorige motor de
buurvrouw behoorlijk uit haar slaap hield.

Maar ook meubilair en nieuwe kozijnen. De
aanwezigen waren content met de informatie
en konden daardoor eerder dan verwacht
genieten van een heerlijk optreden van de
jonge Beemster Formatie ‘Second Spring’.
Prachtige meerstemmige luisterliedjes die in
een wat rustiger atmosfeer (nog) beter tot hun
recht waren gekomen. Binnenkort is de groep
nog te beluisteren tijdens Open Dag en Muziek
aan de Middenweg.

bekende liedjes het tragische verhaal van de
passievolle Jacques van Tol.
Organisatie:
Erika Nannings Muziek en Theater.
Info en boeking
info@wiewatwaarop49.nl / 06 546 670 49.

Kees Hoeve exposeert tot en met
eind mei in Onder de Linden
Tot en met eind mei exposeert Beemsterling Kees Hoeve met door hem geschilderde portretten.
Kees, sedert 1985 woonachtig aan de Middenweg in de Beemster, exposeerde eerder in Onder
de Linden. Toen met landschapjes. Over zijn huidige werk zegt hij: “Ik probeer vaak los te komen
van de oude traditionele manier van schilderen, de schildertoets mag gezien worden, het werk
moet ontstaan vanuit het karakteristieke van het gekozen materiaal.”
Bezichtiging tijdens activiteiten van Onder de Linden of 435199 www.choeve.eu

Geert

PA’dam zingt Bachs Goldbergvariaties.

Dorpsraad Zuidoostbeemster
Tevens workshop
praat over “Energie, opgewekt in
de Beemster”

PA’dam presenteert zondag 12 mei in de Keyserkerk in Middenbeemster een
concert met Bachs wereldberoemde, oorspronkelijk voor klavier bedoelde
Goldbergvariaties in een nieuwe vocale en theatrale uitvoering.

Donderdag 25 april (20.00 uur) organiseert de Dorpsraad Zuidoostbeemster
haar jaarvergadering rond het thema "Energie, opgewekt in de Beemster".
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te luisteren naar de inleiding
van Martin Havik en deel te nemen aan de discussie omtrent opwekken en
besparen van energie. Vanaf half acht staat de deur open en is de koffie klaar in
mfc De Boomgaard.

Deze bewerking voor zestien stemmen en barokensemble plaatst Bachs geniale muziek tegen de
achtergrond van het ‘gewone’ leven van de componist- die tijdens de concerten vertolkt wordt
door schrijver/cabaretier/musicus Vincent Bijlo. Tussen de variaties door ‘leest’ hij de brieven voor
die Bach tijdens zijn leven heeft geschreven. Informatief maar ook met een knipoog, want PA’dam
heeft sommige brieven aangepast aan de actualiteit… Voorafgaand aan het concert wordt
een workshop aangeboden onder leiding van componist Gustavo Trujillo en dirigent Maria van
Nieukerken over Bach en de Goldbergvariaties. Daarbij kan een deel uit het arrangement worden
meegezongen. Workshop (€ 5,=) 13.45 uur. Concert (€27,50): 15:30 uur.
Bestellen: info@padam.nu. Vermeld in uw mail het gewenste aantal concertkaarten en
eventuele workshopkaarten, concertlokatie en uw adres. Padam stuurt u dan een mail met
betalingsgegevens.

Ca. 4 HECTARE GRASLAND
TER PACHT AANGEBODEN
Gelegen Nekkerweg 85 Zuidoostbeemster
Op basis van geliberaliseerde pacht
Terrein wordt met een nieuwe dam ontsloten.
Inschrijfvoorwaarden per email op te vragen
bij de Protestantse Gemeente Beemster
kerkelijkbureau. beemster@planet.nl
Inschrijven uiterlijk 6 mei 2013.
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Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen, fiscale
en overige bedrijfsadviezen.

registeraccountant

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK
Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend

T 0299 473040

F 0299 473080

- Volledige verzorging van
begrafenissen en crematies
(ook als u verzekerd bent)
- Persoonlijke en deskundige begeleiding
- Dag en nacht bereikbaar

Landsmeer - Waterland - Purmerend

Telefoon: 0299-684019
www.uitvaartverzorging-devries.nl
Wij zijn aangesloten bij Requiem Uitvaartzorg,
de organisatie van kwaliteit uitvaartondernemers
en in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Elly Leij kwart
eeuw bij
Stichting
Kinderopvang
Beemster
Woensdag 3 april was het groot feest
voor Elly Leij. Ze vierde die dag dat ze
vijfentwintig jaar in dienst is bij SKB. In
de ochtend was er (uiteraard) taart en
bloemen en in de middag kwamen man
Geert en hun drie kinderen met
aanhang om het feest
voort te zetten.

Voorinschrijving
Avondvierdaagse
Graft de Rijp ook
in Middenbeemster

adverteren?

Bel (0299) 681463

Zaterdag 27 april:

Cabaretière Kristel
Zweers met ‘Puur’
in Onder de Linden

Leer thuis je
eigen computer
beter kennen met
‘BlijfLeren’
BlijfLeren is het eigen bedrijf van Nina
Heikamp (38). De moeder van twee
kinderen merkte dat veel mensen
behoefte hadden aan hulp bij het
gebruik van computers. Computerlessen
worden overal gegeven.
Maar hulp bij het gebruik van je eigen computer
en in je eigen omgeving is veel moeilijker
te vinden. Nina komt oorspronkelijk uit
Rusland, maar woont al 10 jaar in Purmerend.
Zij is een zeer ervaren computergebruiker
en combineert deze kennis met haar
pedagogische achtergrond. In Nederland is zij
afgestudeerd aan de Pabo en zij geeft, naast
haar bedrijf, parttime les op basisscholen en
bij het voortgezet onderwijs. Het bedrijf richt
zich in het bijzonder op senioren. Dit kunnen
echte beginners zijn, maar soms zijn zij al
een tijdje bezig met de computer en hebben
misschien al een cursus gevolgd. De lessen,
die Nina geeft, zijn er op gericht dat mensen
zelf hun dagelijkse computer problemen
leren oplossen. Daarnaast laat Nina zien
wat er allemaal mogelijk is, zoals e-mailen,
fotoalbums maken of Skypen (goedkoop
bellen). Veel van haar klanten willen ook graag
nog eens de echte basisbeginselen van de
computer leren kennen.
Info: 06-47520846 / www.blijfleren.nl

Binnendijks 15-16.indd 3

Fotograaf Goedele Monnens en journalist Clemy de Rooy reisden eind 2011
naar Kenia en legden het dagelijkse leven vast in vluchtelingenkamp Kakuma.
Momenteel worden er meer dan 100.000 vluchtelingen opgevangen, het
merendeel afkomstig uit Somalië. De levensomstandigheden zijn zwaar.

Belangstellenden voor de avondvierdaagse
in Graft de Rijp kunnen op dinsdagavond
23 april terecht in de bibliotheek in
Middenbeemster. Van 19.30 – 20.30 uur.
Informatie: Candida Korver 0299 67501 of
Kim Boon 0299 750534.

Kristel Zweers gooide hoge ogen met
haar eerste twee programma en doet met
Puur een gooi naar een topnotering in de
cabaretlijsten. Onder regie van Sanne Vogel
breekt ze in dit programma enigszins met
haar stand-up comedy achtergrond en is ze op
zoek gegaan naar een meer theatrale vorm.
Over mannen, vrouwen, de wereld, over
zichzelf en over u. 20.30 uur.
Reserveren@onderdelinden-beemster.nl of
0844 300 143.

Een dolle boel voor de kinderen en ouders van
Elly’s groep. Uiteraard zongen de kinderen
voor hun juf, waren er vele cadeautjes en trad
Nick de Jong op met een heerlijke goochelen ballonnenshow. Daarna was er nog
een gezellige en drukke receptie voor alle
collega’s. Kortom: de jubilaris kan terugkijken
op een prachtige feestdag.

Fototentoonstelling Kakuma in
de Beemster Keyser

Het resultaat is een tijdelijke tentoonstelling
die van 31 maart tot 20 mei te zien is in de
Beemster Keyser (Middenweg 148). De
fototentoonstelling laat de moeilijkheden
van het dagelijks leven zien. Maar vooral
laat het de kracht en de creativiteit zien van
haar bewoners. De fototentoonstelling toont

een deel van het leven dat uitgenodigde
vluchtelingen hadden voordat ze naar
Nederland kwamen. Hiermee hopen de
makers bij te dragen aan meer begrip en
draagvlak voor deze vluchtelingen. Ook
willen de makers een realistisch beeld geven
van het leven in grote vluchtelingenkampen
als Kakuma, waar vluchtelingen niet in tenten
leven maar in huizen. Kinderen gewoon naar
school gaan en mensen op allerlei manieren
geld proberen te verdienen om een leven op
te bouwen. De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Info: welkom@dejohanneshof.nl
/ www.dejohanneshof.nl

Dameskoor Middelwijck nam
deel aan korenfestival-varié
Op zaterdag 6 april werd in de Taborkerk in Purmerend een korenfestival-varié
gehouden, waar maar liefst vijftien koren uit heel Noord-Holland aan deelnamen.
Eén van de koren was Dameskoor Middelwijck uit Middenbeemster onder leiding
van dirigent Marja Boerke. Het koor mocht als eerste om 11.00 uur de rij openen.
Gedurende 20 minuten zongen we een heel
gevariëerd repertoire, zoals 'Die Nacht' van
Schubert, 'As Torrents' van Elgar en 'Conquest of
paradise' van Vangelis. Ook een paar prachtige á
capella werken waren erbij zoals het ingetogen
Russisch Orthodoxe koor 'Is Polla' en 'Der Wind'
van Breggen. Elke keer klonk een enthousiast
applaus op. Terugkijkend op dit korenfestival
heeft het Dameskoor daarom een goed gevoel.
Er is door de heer G.Kremer een filmpje op

fotocamera gemaakt, dat hij op You Tube heeft
geplaatst. Het ligt in de bedoeling, dat het
Dameskoor Middelwijck de bovengenoemde
en nog een aantal andere mooie liederen
gaat zingen tijdens de Open Dag Beemster
op donderdag 9 mei om 14.00 en 15.00 uur
in de Keyserkerk in Middenbeemster. Dit zal
gebeuren in de ongedwongen sfeer van een
openbare repetitie. De dames hopen, dat velen
komen luisteren.

Oranje inloopmiddag
Waterlands Archief en
Bibliotheek Waterland
Vrijdag 26 april, vier dagen voor de troonswisseling, organiseren het Waterlands
Archief en de Bibliotheek Waterland een inloopmiddag rond het thema Oranje in
Waterland. Iedereen is welkom.
Er worden historische filmopnamen vertoond
van Koninginnendagen op Marken en in
Zuiderwoude en presentaties gegeven over
de band tussen Oranje en Waterland. Ook is er
een expositie, die de historische achtergrond
van de monarchie belicht en iets laat zien
van het Oranjegevoel. Terwijl er ook een
tentoonstelling is van portretten van Beatrix

en Willem Alexander, gemaakt door leerlingen
van de Beatrixschool in Kwadijk. De middag
wordt gecombineerd met het maandelijkse
voorouderspreekuur en kunnen herinneringen
opgehaald worden aan feestelijkheden rond het
Koninklijk Huis.
Tijd: 14.00 uur (zaal open vanaf
13.30 uur) – 16.30 uur. Toegang gratis.

Beemster Wandelingen
Woensdag 24 april 2013, 9.15 uur
Donderdagavond 25 april 2013, 19.00 uur
Deze wandelingen zijn 8 tot 10 kilometer
lang. Het wandeltempo ligt op ongeveer

5 kilometer per uur. Er is tijdens of na de
wandeling altijd de gelegenheid tot koffie en
thee, bijdrage één euro. Info/opgave: Daniella
Ernsting Koorn; 477047 / d.ernsting@telfort.nl.
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B i n n e n d i j ks

OFFiCieel
Omgevingsvergunning

evenemenTenvergunningen

3. 29 maart 2012

Overige OnTheFFingen / vergunningen

4. 8 april 2012

locatie
Oosthuizerweg 79
Volgerweg 49/50

activiteit
Vervangen van een brug
Oprichten dubbel
woonhuis met twee
bruggen
Volgerweg 49/50
Slopen van een dubbel
woonhuis
Willem Molenaarstraat 2 Verwijderen van asbest uit
de woning

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
1. 22 maart 2013
Jisperweg 22
2. 8 april 2013
3. 9 april 2013

Notarisappelstraat 8
Aurora 10

4. 10 april 2013

Wouter Sluislaan 10a,
b en e

activiteit
Plaatsen ventilatieschacht
op dak bedrijfsruimte
Oprichten van een woning
Plaatsen twee
dakkapellen op de zijgevel
Verbouwen van een deel
van het voormalig
schoolgebouw tot drie
(extra) appartementen

Ten aanzien van verleende omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen
geldt dat het, in verband met het broedseizoen, niet is toegestaan te kappen
tussen 15 maart en 15 augustus.
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).
nr. datum verzending locatie
1. 2 april 2013
Jisperweg 134

2. 15 april 2013

Purmerenderweg 9

1 5/16 ,

20/21

a pr i l

201 3

OFFiCieel

ingekOmen aanvragen Omgevingsvergunning
nr. datum indiening
1. 27 maart 2012
2. 29 maart 2012

nummer

apv

nr. datum verzending locatie
1. 10 april 2013
Fort Benoorden Purmerend
2. 11 april 2013
Marktplein bij Café de Oude Munt

nr. datum verzending Ontheffing
1. 10 april 2013
Grasveld langs Gerrit Hoogstraatenlaan
2. 10 april 2013
Diverse percelen in de Beemster

evenement
Beemster Fortfair
Viering Koninginnedag

datum evenement
9 juni 2013
30 april 2013

activiteit
Plaatsen zitbank
Gebruik knalapparaat

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 de burgemeester 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).

OnTwerp gedOOgBesluiT parkeerTerrein

Transportbedrijf G. Vlug en Zn. BV heeft een parkeerterrein in de zgn. overhoek
van de Bamestraweg. Voor het gebruik hiervan is in het verleden een tijdelijke
vrijstelling verleend. De tijdelijke vrijstelling is inmiddels vervallen, maar het gebruik
is niet beëindigd. Het college is voornemens om het gebruik nog tot en met 31
december 2014 te gedogen.
Een ontwerp van een gedoogbesluit ligt vanaf 22 april tot en met 3 juni 2013
van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage bij de sector Grondgebied van de gemeente,
Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren
brengen.
De schriftelijke zienswijze moet worden 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.

Bekendmaking

COnTrOle weT wOZ

In mei gaat de heer R. Roeplal van het taxatiebureau ATMP diverse woningen
in de gemeente controleren. Deze controle gebeurt in opdracht van de
gemeente.
Deze controle houdt verband met de taxaties voor de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ). Om de kwaliteit van de taxaties op peil te
houden en te verbeteren is regelmatige controle van de woningen noodzakelijk.
De gemeente krijgt immers niet alle gegevens meer uit bouwaanvragen. Voor
sommige bouwactiviteiten is geen vergunning meer nodig.
De Waarderingskamer uit Den Haag houdt toezicht op de uitvoering van de
Wet WOZ. De Waarderingskamer eist daarbij dat de gemeente regelmatig een
controle uitvoert. De heer Roeplal kan zich legitimeren.

geslOTen
Het gemeentehuis en het kantoor van de Technische Dienst Beemster en
Zeevang zijn op dinsdag 30 april 2013 (Koninginnedag) gesloten.

activiteit
Verbouwen van een stolp
ten behoeve van een
agrarisch kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang
Uitbreiden loods,
oprichten overkapping
spuitplaats,
voeropslagplaat,
mestplaat en een schuur
voor hobbydieren

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 beroep indienen bij de rechtbank te Haarlem (sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 23003 RA Haarlem).
Het ingediende beroep 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

einde puBliCaTie

Bezoekadres Gemeentehuis: rijn middelBurGstraat 1 n Postadres: PostBus 7 n 1462 zG middenBeemster n telefoon: (0299) 68 21 21 n fax: (0299) 68 17 71
Gemeente@Beemster.net n www.Beemster.net n oPeninGstijden oP werkdaGen van 8.30 tot 12.00 uur, loket BurGerzaken ook maandaGmiddaG van 14.00 tot 18.00 uur
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Binnendijks

Sport

Internationaal
Jeugdteam Volleybal
toernooi levert
WBSV Fairplay cup Bevok kampioen
en beste keepster op

Soos VSV
03-04-2013
1 Wilna Knijn
2	Leny Ruijter
3 Dora Tensen
4 Tiny Vlaar
5	Lies Ruijter

5524
5466
5367
5183
5178

Troostprijs:
Jopie de Wit

3488

Klaverjassen Soos
Klaverjassen
1 Mv. C. Vlaar –
Vertelman
2 Hr. N van Baar
3 Mv. A. de Haan

Rummicup
1 Mv. Th. Hop – Kiebert
5429
5317
5178
Zaterdag 13 april is een Bevok jeugdteam
volleybalkampioen geworden van de C-jeugd. Er moest
met 3-1 gewonnen worden van een ander Bevokteam.

Klaverjassen Middelwijck
Uitslag 29 maart
Hr. Holleder
Hr Bol
Mw Lakeman

5385
5272
5156

Hr van Hilst
Hr de Wit

5042
4997

Klaverjassen Vrouwen van Nu
Uitslag 10 april
1 Mw. Hooyberg
2 Mw. Bartels
3 Mw. Bakker Vingerhoed
4 Mw. Doets
5 Mw. Klaver

5597
5144
5110
5035
4995

6 Mw. Bakker-Havik
7 Mw. Jonges
8 Mw. v.d. Berg
9 Mw. Metselaar
Poedelprijs
Mw. v. Dort

4863
4792
4786
4777

3652

Voorronde Nederlands
kampioenschap demo
en streetdance
Zondag 21 April organiseert Fitness de Kloek
onder auspiciën van de KNGU de voorronde voor
het Nederlands Kampioenschappen demo en
streetdance voor teams.
Het dansspektakel vindt plaats van 10.00 tot 17.00 in de
tennishal. In totaal doen er 90 teams mee en iedereen is van harte
welkom om de deelnemers van fitness de Kloek aan te moedigen.
Entree is voor volwassen € 5 en voor kinderen tot 12 jaar € 2.50.

Reumafonds bedankt regio Beemster
Het Reumafonds bedankt alle collectanten,
comitéleden en bewoners in de regio Beemster
voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige
resultaat van de collecte.
In de landelijke collecteweek van 11 tot en met 16 maart
2013 is in Zuidoostbeemster € 1.271,20 in Middenbeemster
€ 1.249,39 en in West- en Noordbeemster € 306,07 opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan
de reumabestrijding in Nederland. Bankrekeningnr.
12.30.40.000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

1
ur
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Het MA1 team van WBSV heeft deelgenomen aan een
internationaal toernooi in Eindhoven.
Onder barre weersomstandigheden werd in het weekend zes
wedstrijden gespeeld , waarvan twee gewonnen en vier (nipt)
verloren. Geen slechts resultaat, in ogenschouw nemend dat
er veel Hoofdklasserteams speelden. Vooral omdat de fairplay
cup en de beker voor de beste keepster (Lisanne) ook richting
de Westbeemsterlingen gingen.

Dit gebeurde weliswaar maar was lastiger dan vooraf gedacht.
Vooral in de vierde (beslissende) set spande het er om want
beide teams bleven tot het eind redelijk gelijk opgaan. Op de
foto Nava Nieuwkoop; Yise v.d. Wal; Nora van Lochem; Sanne
van Splunter; Ramon Konijn; Jetske Hillegehekke. Op de foto
ontbreken: Nathalie Ordeman en coach Axel Hillegehekke.
Geert

Gouden succes Hercules NK in Waddinxveen
Op 6 en 7 april werd in Waddinxveen gestreden om een plek op het Nederlands Kampioenschap tijdens de
halve finales 2e divisie. Hercules Beemster was vertegenwoordigd met 10 turnsters waarvan er 5 een ‘ticket’
hebben bemachtigd! Anouk Paulus won met ruim een punt verschil het goud bij de junioren 2e divisie.
Ze opende zeer sterk bij sprong, maar zette ook bij brug
een goed resultaat neer, balk was minder, maar ze sloot af
met een prachtige vloeroefening, waarmee ze de wedstrijd
overtuigend won, zich plaatste voor de meerkamp met ook
nog de toestelfinales brug en vloer op zak. Clubgenote Bailey
Kamstra volgde Anouk op de voet, maar moest 2 vallen bij
balk incasseren. Ze herpakte zich gelukkig goed en turnde
eveneens een prachtige vloeroefening, waarmee ze in het
eindklassment als negende eindigde en net met de hakken
over de sloot het NK Meerkamp haalde. Vooraf was bij de
Instappers niet gerekend op finaleplaatsen. De concurrentie in
deze leeftijdsgroep is bijzonder groot. Maaike Stam slaagde
er echter in een foutloze wedstrijd te turnen en verrastte
met een uitstekende 5e plaats. Ook Yolin Kramer
plaatste zich voor het NK en wel op het
onderdeel balk, waar ze met afstand de
beste van alle deelneemsters was. Indy
Keetman turnde een prima wedstrijd,
maar de 8e plaats was helaas net
niet genoeg. De pupillen I, waar
vooraf de verwachtingen
toch wel hoog gespannen
waren, plaatsten zich helaas
alle 3 niet. Sylvie Waal
was bezig aan een prima
wedstrijd, maar bij balk,
haar beste toestel, viel ze
juist deze wedstrijd bij 2 hele
makkelijke onderdelen, de

zenuwen niet de baas… Ook Lisa Roelfsma kende wat pech en
plaatste zich evenals Sacha Geerligs helaas niet. Bij de pupillen
II had Hercules 2 kanshebsters. Romy Tjon en Fa en Lynn Groot.
Romy schitterde deze wedstrijd vooral op sprong en vloer en
plaatste zich daar ook als beste voor de toestelfinales. Zij wist
daarnaast in de meerkamp knap 6e te worden en plaatste zich
ook daar voor het NK. Lynn werd met een 10e plaats net eerste
reserve op minder dan 0,1 punten.
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Beemster Hypotheken & Assurantiën

Uw Financieel Adviesbureau
Vergunningnummers AFM nr. 12005958 / SEH 11031 / WFT proof 2013
Aangesloten bij klachteninstituut KIFID

Net zo snel als internet, maar WEL
met een VERTROUWD gezicht
Hypotheken (bestaande- en nieuwbouw incl. evt. subsidies)
Verzekeringen (schade/leven/pensioenen/lijfrente)
(zakelijk en particulier)

Fiscaal Advies (incl. aangifte particulieren)
Sparen en Lenen (kost geld!)
FINANCIEEL INZICHT voor uw TOEKOMST
Beemster Hypotheken en Assurantiën
Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD Middenbeemster
Telefoon (0299) 68 14 27, fax (0299) 68 42 29

es van
ALTIJD advi
juiste
iemand met de ningen
un
diploma’s / verg

www.beemsterhypotheken.nl • info@beemsterhypotheken.nl

Aanleveren advertenties en kopij:
LET OP!
Vóór VRIJDAGMIDDAG 17.00 uur!
EEn UitgElEzEn collEctiE bij Antiquariaat

NOTARIS TE BEEMSTER
Zuiderpad 82
1461 BV Z.O.Beemster
Telefoon: 0299-427051
Fax: 0299-427085
E-mail: notaris@rietbergen.knb.nl

Serendipity

Nog steeds verkrijgbaar:
nieuwe Kroniek van de Beemster
en 400 Jaar Beemster!
Middenweg 161, Middenbeemster
Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag
06- 45 48 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl

Zorg voor een goede bescherming
met Zonnebrand, vooral
bij de eerste voorjaarszon!
Drogisterij Jonker

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

VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK, ONDERHOUD,
GEVELREINIGING EN TAPIJTREINIGING
Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.
G.G. Schipperstraat 12, 1483 GE De Rijp, tel. 0299-397497

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

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen
INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Voor
al uw elektrawerk
Uw erkende
installateur
voor: ontwerp, aanleg en
onderhoud van alle elektrische installaties

Advisering
en levering van energieBamestraweg
1, 1462 VM Middenbeemster
Telefoon (0299)
68
16
80
of
(06)
55 34 44 98,
fax (0299)
37 09
zuinige verlichting
(led)
en 68
zonnepanelen.

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl

Binnendijks 15-16.indd 6

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
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Colofon

Informatierubriek

Het blad wordt wekelijks in het weekend,
huis aan huis, in de Beemster verspreid.

Aangenaam WonenPlus Hornplein 8, 1636 XE Schermerhorn. Onze
vrijwilligersstaanvooruwklaaromutehelpenzolangmogelijkzelfstandig
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

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 € 15,98 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.
EINDREDACTIE, VERSLAGGEVING EN FOTOGRAFIE
Trees Blokdijk, telefoon 06-11518243 en Geert Heikens.
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.

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
Raad van Kerken
Kerkdiensten 20/21 april 2013
Doopsgezinde Gemeente
Geen dienst

Protestantse Gemeente Beemster
Zo. 9.30 uur

4e Paaszondag Het ultieme dieet Kerk MB.
mmv. interkerkelijk koor ARS MUSICA

11.00 uur Kapel ZOB.

RK.Parochie Joannes de Doper

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 Zorgschap Leeghwater, telefoon (0299) 419100.

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441
AA Werkgroep Waterland p/a Brijderstichting, Rijperhof 6 tot 7, 1441 DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.
ZG Purmerend. Bijeenkomst elke woensdag vanaf 20.00 uur. Telefonisch Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.
bereikbaar: Dick (0299) 640408 en Jan (0299) 431768.
AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene- Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek
Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:
straat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988
Postbus 179, 1440 AD Purmerend.
Buurthuis Zuidoost voor o.a. cursussen, workshops, partijen,
Pedicure Inge Piet, Westerhem 6, 1462VE Middenbeemster, tel. 0299exposities, zalen-/barverhuur. Middenpad 2, 1461 BW Beemster. tel.
656583. Gediplomeerd lid van ProVoet in bezit van aantekening DV +
(0299) 427661; e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: RV. Behandeling volgens afspraak.
www.buurthuiszuidoostbeemster.nl
Technische Dienst Beemster en Zeevang Rombout Hoger-beetsCultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084 straat 11, 1462 KA Middenbeemster, tel. (0299) 68 33 55. Spreekuur
directeur volgens afspraak.
43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.
Diabetes Vereniging Nederland Telefonische hulpdienst (033) 472 50 83. Telefonische hulpdienst Zaanstreek-Waterland. Hulp in geestelijke en maatschappelijke nood, tel. (075) 616 20 00, 24 uur per dag
Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw bereikbaar.
huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.
Tuinman heeft nog tijd over voor al uw werkzaamheden in uw
24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.
tuin. Alles is bespreekbaar. Vrijblijvende prijsopgave, Ingeschreven
EHBO Beemster - www.ehbobeemster.nl Secretaris: Hr. M. Greuter, KvK. telefoon 0639870829
Nachtegaalstraat 15, 1462 VH, Middenbeemster, telefoon: 06-46316401, Verzekeringen, hypotheken, fiscaal advies Beemster
emailadres: info@ehbobeemster.nl Evenementencoördinatie: Hr. J. Tuijp, hypotheken & Assurantiën, Leeghwaterstraat 9a, 1462 JD
telefoon 0299-681989. Wenst u hulpverleners voor uw evenement? Vul Middenbeemster, tel. (0299) 68 14 27, fax (0299) 68 42 29.
dan het aanvraagformulier in op de website.
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.
Fietsersbond, afd. Waterland Secretariaat: René Jacobs Tel: Behandeling na telefonische afspraak.
(0299) 642803, e-mail: r.jaco@chello.nl. Voorzitter: John Rikveld Tel:
Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt
(0299) 413996 e-mail: j.rikveld@chello.nl
Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.
Fysiotherapie-Acupunctuur Praktijk de Roef (lid KNGF en (0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.
NVA)J.P. de Lange, Purmerenderweg 156, Z.O.Beemster. Tel. 434208. WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op
vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 24 52.
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie,
U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt u ook in
Bekkenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster terecht.
Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon
(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www. Wijksteunpunt Middelwijck donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
geven medewerkers van Aangenaam WonenPlus u in het wijksteunpunt
kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl
Middelwijck alle informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg
Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97

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

en het dienstenpakket van WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN
Middenbeemster, 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

Hartstichting afdeling Beemster P.J. Doets, Loeffendijk 10, 1462
Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot
EC Middenbeemster, tel. 0299-350733
22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!
Hospice Thuis van Leeghwater Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website
Middenbeemster. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot voor nieuws www.koorharmoniebeemster.nl
17.00 uur via 0299-682020. E-mailadres info@hospiceleeghwater. Zondagmarkt 1 september 2013, informatie over aanmelding via
nl Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is Inzet opgeleide zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 7 aug) 50 euro.
vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in het
Zonnebloem Afdeling Beemster, contact persoon: Bets de Ridder
hospice.
0299-683203
Infocenter Middenweg 185, Postbus 12, 1462 ZG Zorgcirkel Voor informatie zorg aan huis, huishoudelijke zorg
Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, faxnummer. 0299 621827, (WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de
receptie Zorgschap Leeghwater, tel. (0299) 419100.
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Zo. 10.00 uur Gemengd koor/ L. Weel

Katholieke Parochie Purmerend
Nicolaaskerk
Za. 12.00 uur Jongerenviering J. Elferink
Zo. 10.00 uur Hoogmis/ J. Elferink / Nicolaaskoor / Vormsel

Kerkdiensten 27/28 april 2013
Doopsgezinde Gemeente
Zo. 19.15 uur ds. B. Dicou

Protestantse Gemeente Beemster
Zo. 9.30 uur

5e Paaszondag – Opstanding en Leven Kerk MB.
mmv. Esther vd. Ploeg, Hobo

11.00 uur Kapel ZOB.
Zo. 11.00 uur Kapel ZOB.

RK. Parochie Joannes de Doper
Zo. 10.00 uur Samenzang / Amos 4

Katholieke Parochie Purmerend
Nicolaaskerk
Za. 12.00 uur Jongereniering / J. Elferink
Zo. 10.00 uur Hoogmis Nicolaaskoor J. Elferink
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Dinsdag 14 mei

Op bezoek bij Programma
Breidablick Schuilkerk Beemster
De Vermaning, Middenweg 86

Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk en
samenleving uit de Rijp, organiseert
op dinsdagavond 14 mei een bezoek
aan Breidablick, het antroposofische
woon- & werkgemeenschap in
Middenbeemster.
Een mooie gelegenheid om meer te weten
te komen over antroposofie in het algemeen
en hoe dit door bewoners en medewerkers
wordt toegepast in het dagelijks leven.
De bijeenkomst vindt plaats in Ostara, de
grote zaal van Breidablick, centraal gelegen
op het terrein. De koffie staat klaar vanaf
19.45 uur.
Informatie: Freeke Molenaar (674854) of
Mariëtte Duinmaijer (674226).

Dinsdag 23 april: filmavond ‘the last station’
Film over het laatste levensjaar van de Russisch schrijver, graaf en
wereldverbeteraar Lev Tolstoj. De film speelt zich af in Rusland anno 1910.
Aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur. Toegangsprijs: € 6,50 (incl. koffie en thee).
Zondag 28 april: interactieve viering mmv Beemsterlinge Erica
Ernsting – van Eeden. Thema: Waarden van toen, waarden voor nu?
Hoe staat het nu met de waarden van de radicale reformator Menno Simons:
geweldloos samenleven, eenvoud, gelijkwaardigheid van allen die geloven,
onderlinge steun en verbondenheid. Erica zal tevens iets vertellen over haar
bijenkasten en over haar natuurhoorn die zij deze avond meeneemt en laat
klinken. 19.15 uur; koffie vanaf 19.00 uur.

Heeft u Beemsternieuws? Mail dit naar
info@binnendijks.nu Neem ook eens een
kijkje op onze website www.binnendijks.nu

15-04-13 23:13

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

Lid FOSAG

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774
www.beemsterschilders.nl

Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen.

VVV/ INFOCENTER
Middenweg 185
telefoon 0299 - 62 18 26
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl
www.beemsterinfo.nl

U vindt bij ons o.a.
■ EXPERIENCE ‘Beleef de BEEMSTER’
■ feestelijk ingepakte cadeaubonnen
■ boeken,ansichtkaarten van de Beemster
■ fiets- en wandelkaarten
■ vlaggen en wimpels
■ geschenkartikelen

openingstijden:
april t/m september: vrijdag, zaterdag
en zondag: 13.00 - 16.00 uur
oktober t/m maart:
dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur

Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen

maar ook voor uw kleinere timmerwerk

Aannemersbedrijf - Middenbeemster

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

Ambachtelijk goed!
Een huis bouwen of verbouwen is als een droom die in

Adv_binnedijks_116x40mm.indd 2

04-03-1310 14:57

vervulling gaat. Hier is lang over nagedacht en moet tot
in de puntjes worden uitgevoerd. Onze werkwijze sluit
hier naadloos op aan. Met onze keuze voor hoogwaardige
materialen en ambachtelijke werktechnieken bent
u verzekerd van een lang en zorgeloos woongenot.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

U IT VA A RT VE RZO RG 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,-

• Transparant
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Hoogcarspel
Grafische Communicatie

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

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
• Mogelijkheid tot een
kosteloze voorbespreking

Groots in Grafisch
...

Tel. 0299 - 683743 • www.kistemaker-edam.nl

Pieter Dekker

Marion Velzeboer

0800-0202957
(dag en nacht)
Vraag gratis uw laatste wensenmap aan!

Insulindeweg 13
1462 MJ Middenbeemster
Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com
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