Verkort programma Beemster Feestweek 2018

Voorafgaand aan de Beemster Feestweek:
Zaterdag 21 juli
CENTRALE KEURING BEEMSTER RUITERS, aanvang 09.30 uur
Vandaag wordt op het terrein van de Beemsterruiters aan de Nekkerweg te Middenbeemster de centrale
keuring van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) Regio Noord-Holland
gehouden.
VISWEDSTRIJD, aanvang 19.00 uur
Dezelfde locatie als de afgelopen jaren, namelijk de wijk Groene Poort en Leeghwater. Proef de ontspannen
en gezellige sfeer aan de waterkant en meld je aan om een dobbertje uit te gooien! Prijsuitreiking na afloop
bij Café de Oude Munt.
Verkort programma van BEEMSTER FEESTWEEK van 22 juli t/m 29 juli
Dag 1: *Zondag 22 juli*
BEEMSTER BIDDAG, Keyserkerk, aanvang 10.00 uur
Met hart, ziel, verstand en kracht. Muzikale medewerking is er dit jaar van Lisanne Koot, harp en van Femke
Leek, solozang. Henk Gemser bespeelt het orgel.
TREKKERTREK EN KOFFERBAKMARKT, Rijperweg, aanvang 10.00 uur
De eerste zondag van de Beemster Feestweek vindt voor de zevende keer de trekkertrek plaats. Dit jaar
voor het eerst in combinatie met een kofferbakmarkt. Glaswerk is verboden. Entree voor beide
evenementen: € 2,50 per persoon en kinderen tot 12 jaar gratis.
OPENING KERMIS, Marktpleinen en kermis, aanvang 15.30 uur
Bij Novalux, Rijperweg 52C te Middenbeemster liggen knutselplaten klaar om een masker te versieren!
(Deze is ook te vinden op www.beemstergemeenschap.nl) Kom vandaag om 15.30 uur naar de snackbar om
je versierde masker te showen en in een optocht onder muzikale begeleiding van dweilorkest Goed
Gestemd over de kermis te lopen. Hier zal burgemeester Van Beek samen met de kinderen de kermis
officieel openen.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00uur volop in beweging!
Dag 2: *Maandag 23 juli*
PRIKKELVRIJE KERMISMIDDAG, kermisterrein, aanvang 15.00 uur
Tussen 15.00 uur en 16.30 uur mogen degenen die zich hebben aangemeld genieten in de attracties met
hun begeleider. De attracties dempen het geluid en licht. Aanmelden (tot 20 juli) kan door een mail te sturen
naar beemsterkermis@gmail.com
BEEMSTER CUP, IJsbaanterrein, aanvang 18.30 uur.
Eerst de wedstrijd tussen de 35+ toppers van oud-WBSV en oud-SV Beemster om 18.30 uur. Vervolgens
om 19.30 uur de hoofdwedstrijd om de Beemster Cup tussen SV Beemster en ZOB.
In de rust zullen er weer penalty’s worden genomen door de pupillen van SV Beemster, WBSV en ZOB om
de felbegeerde penaltybokaal. Entree ijsbaanterrein is € 2,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00uur volop in beweging!
Dag 3: *Dinsdag 24 juli*
STEENWERPEN, Marktpleinen, aanvang 13.00 uur.
Vandaag zijn weer de steenwerpwedstrijden op de Marktpleinen. Meedoen is belangrijker dan winnen, van
alle teams wordt dan ook verwacht dat zij een sportieve strijd met elkaar aangaan. Prijsuitreiking na afloop
voor Café De Oude Munt.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00 uur volop in beweging!
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Dag 4: *Woensdag 25 juli*
BEACHVOLLEYBAL, Marktpleinen, aanvang 17.00 uur.
De Beemster beachvolleybalavond op de marktpleinen voor het cultureel centrum
Onder de Linden en " De Eterij". Prijsuitreiking is direct na afloop.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 02.00 uur volop in beweging!
Dag 5: *Donderdag 26 juli*
JEU DE BOULES, Tobias de Coeneplein, aanvang 12.00 uur.
Jeu de Boules wedstrijden (tripletten) voor dames en heren vanaf 13 jaar op het clubterrein van Touché une
Boules. Deelnamekosten zijn per team € 9, -. Opgeven is mogelijk t/m 20 juli. Prijsuitreiking na afloop in de
kantine.
SENIORENKERMIS VOOR DE JONGEREN VAN VROEGER, Brasa, aanvang 15.00 uur
Na het daverende succes van vorig jaar, keert de seniorenkermis weer terug bij Brasa. Een gezellige middag
voor alle jongeren van vroeger van 60 jaar en ouder.
3 TEGEN 3 VOETBAL, IJsbaanterrein, aanvang 17.45 uur, start 18.00 uur
Ook dit jaar weer op de donderdagavond: 3 tegen 3 voetbal!
Deelnemende teams bestaan uit 3 en maximaal 4 deelnemers, waarbij dames en heren hun eigen
competitie spelen. Verwachte eindtijd is rond 21.00 uur. De inschrijfkosten per team bedragen € 10,- te
voldoen bij inlevering van het aanmeldingsformulier.
SKELTERRACE, stratenblok Vlijthoeve, Aurora en Belthoeve, start 19.00 uur.
De skelterrace voor de jeugd van 3 – 12 jaar. Sportief en behendig racen de deelnemers over het parcours.
Deelname gratis.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00 uur volop in beweging!
Dag 6: *Vrijdag 27 juli*
VEEBEOORDELEN, IJsbaanterrein, aanvang 10.15 uur
In de leeftijdscategorie tot 30 jaar en van 30 jaar en ouder, beoordelen ca. 100 deelnemers van de
Veeteeltstudieclub de 10 aanwezige koeien. Dit om het Noord-Hollands kampioenschap. Toegang is gratis.
STEENWERPEN tussen ’t MIKPUNT, de BG, de EHBO en de KERMISEXPLOITANTEN, locatie: voor Café
de Oude Munt., aanvang 10.30 uur
Vanochtend rollen de keien weer over het marktplein als bovengenoemden gaan steenwerpen.
Wie neemt de beker dit jaar mee naar huis?!
BOERDERIJMIDDAG, aanvang 13.00 uur – 16.00 uur, op de marktpleinen.
De vrijdagmiddag van de Beemster Feestweek, staat weer in het teken van de boerderij, met dit jaar
speciale aandacht voor het thema “werkvoertuigen”. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals ringsteken,
(kunst)koemelken en allerhande vertier voor jong en oud, kan er deze middag ook geknutseld worden.
KINDERMIDDAG, kermisterrein, 14.00 uur – 18.00 uur
Neem de kortingsbonnen mee en geniet deze middag van grote kortingen op onze gezellige BEEMSTER
kermis!
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 02.00 uur volop in beweging!
Dag 7: *Zaterdag 28 juli*
RUITERDAG, Beemsterruiters, 08.30 uur-16.30 uur
Op de terreinen van L.R. de Beemster Ruiters aan de Nekkerweg. Vanaf 08.30 uur zijn er afwisselend
dressuur en springwedstrijden voor pony’s en paarden. Toegang is gratis.
FAMILIEMIDDAG, Marktpleinen, aanvang 13.00 uur
Sectie Welzijn heeft weer een leuk programma in elkaar gezet voor de kinderen en ook hun ouders worden
uitgedaagd om in actie te komen. Deelname is gratis.
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BEEMSTERAVOND, IJsbaanterrein, aanvang 20.30 uur
Sluit de kermisweek af met familie en vrienden op het ijsbaanterrein. De avond staat dit jaar in het teken van
een gezellig avondje met een drankje en een hapje. Dick Raat zal de sfeer weer compleet maken met een
lekker muziekje. Traditiegetrouw wordt de avond beëindigd met een spetterende vuurwerkshow.
Gratis entree!
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 02.00 uur volop in beweging!
Dag 8: *Zondag 29 juli*
De BEEMSTER AUTOCROSS, crossterrein Rijperweg, aanvang 11.00 uur.
De Grote Prijs van Middenbeemster aan de Rijperweg te Middenbeemster.
Vandaag wordt er weer om het Noord Hollands kampioenschap. Dames en heren coureurs trekken de pollen
weer uit het grasland en laten de sloten in het publiek spatten. Nieuw dit jaar: de keverklasse. Glaswerk is
verboden.
Toegang: volwassenen € 10,- en kinderen tot 12 jaar € 2,-.
De prijsuitreiking, rond 22.00 uur vindt plaats bij ’t Beemster Pannenkoeken en Spijshuis, Middenbeemster.
De meeste kermisattracties zijn van 14.00 tot 01.00 uur volop in beweging!
EHBO POST nabij Brasserie Alles met Liefde
dinsdag 25 juli: 13.30 - 21.00 uur
woensdag 26 juli:
21.00 - 03.30 uur
Vrijdag 28 juli
21:00 - 03:30 uur
Zaterdag 29 juli 21:00 - 03:30 uur
Zondag 30 juli
20.00 – 01.00 uur
Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze week, tijdens de diverse evenementen,
weer belangeloos in.
BEWAAKTE FIETSENSTALLING
Tijdens de gehele kermisweek is er dagelijks weer een betaalde bewaakte fietsenstalling op het
parkeerterrein naast DEEN te Middenbeemster van 18.00 uur tot 01.00 uur (met uitzondering van woensdag,
vrijdag en zaterdag, dan is de fietsenstalling tot 02.00 uur geopend).
Op beide zondagen is de stalling vanaf 14.00 uur geopend.
Kijk voor meer informatie op www.beemstergemeenschap.nl en vindt en like ons op Facebook

