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Wie is de Stichting Beemster Gemeenschap 
 
De Stichting Beemster Gemeenschap heeft ten doel het verenigingsleven in de Beemster te 
bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de Beemster en 
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

 De behartiging van de belangen van het Beemster verenigingsleven; 

 De ondersteuning van activiteiten van aangesloten verenigingen, 
organisaties en stichtingen; 

 De organisatie van activiteiten voor Beemster bevolking, die niet of 
nog niet door verenigingen ter hand worden genomen, zoals bv. de 
jaarlijkse Beemster Feestweek en de 4 meiherdenking, de 
vrijwilligersondersteuning en de jaarlijkse bekroning met de 
sportpenning en cultuurprijs. Deze laatste drie zaken in nauwe 
samenwerking met de gemeente Beemster. 

 
De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland, kantoor Hoorn, onder 
dossiernummer 36234311 en is gevestigd te Beemster. 
 
Het postadres is: Postbus 76, 1462 ZH Middenbeemster. 
 
Email:   info@beemstergemeenschap.nl 
Website:  www.beemstergemeenschap.nl 
 
Bankrelaties:  ABN AMRO rek.nr. 8435.90.386. 
   Rabobank rek.nr. 14.27.45.049 
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Voorwoord van de voorzitter, Leni Greuter - van de Beek  
 
Beste Beemsterlingen, 

Wij hebben het mooie jubileum jaar met het 70 jarige bestaan van de Stichting Beemster 
Gemeenschap (BG) inmiddels achter ons gelaten. Een jubileum jaar waarin burgemeester 
mevrouw Van Beek de Beemster Tegel aan de BG heeft uitgereikt. Een waardering voor onze 
grote inzet voor de Beemster samenleving. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de receptie waarbij 
veel huidige en voormalige BG’ers aanwezig waren. 

Zoals u weet is de BG in 1946 opgericht als overkoepelend orgaan voor de vele plaatselijke 
verenigingen. De stichting bevorderd het verenigingsleven in de Beemster en levert zo een 
bijdrage aan een gemeenschappelijk en sociaal leefbare omgeving. Met de secties sport en 
welzijn ondersteunt de stichting ook diversen andere verenigingsactiviteiten. 

De organisatie is verankerd in de Beemster samenleving en organiseert het hele jaar door 
verschillende evenementen en activiteiten, zoals onder anderen de Beemster Feestweek, 
klaverjas- en keezavond, kortebaan draverij, de buitenspeeldag voor kinderen, de 4 mei 
herdenking, kunst op zolder en de autocross. Op www.beemstergemeenschap.nl kunt u 
nalezen welke evenementen en activiteiten door de BG worden georganiseerd. 

Ook zijn er naar aanleiding van het Beemsterbeleidskader diverse activiteiten voortgekomen, 
zoals De Beemsteragenda, Beemster kinderen in Beweging, en de Nieuwe organisatie 
Beemster. De BG is bij deze nieuwe activiteiten ter ondersteuning betrokken. 

De burgerparticipatie heeft ook zijn intrede gedaan in de Beemster. De BG krijgt steeds meer 
werkzaamheden die voorheen door ambtenaren werden uitgevoerd. Hierdoor krijgen wij meer 
taken en verantwoordelijkheden waardoor wij een steeds groter beroep moeten doen op onze 
vrijwilligers. 

Het is niet altijd eenvoudig om vervangers te vinden voor aftredende bestuursleden, maar ieder 
jaar lukt het weer. Het is een feit dat als je eenmaal in de BG plaats neemt, het je leven verrijkt. 
Dit blijkt ook wel, want alle bestuursleden blijven de gehele termijn van 4 jaar aan en de meeste 
plakken daar een tweede termijn van 4 jaar aan vast. 

Met het schrijven van dit voorwoord komt steeds meer het besef dat dit mijn laatste jaar zal zijn 
als voorzitter van de BG. In het komende jaar zal ik naast de gebruikelijke coördinerende en 
ondersteunende rol, ook speciale aandacht besteden aan geruisloze overdracht van mijn 
taken. Om deze reden zal de focus liggen op het delen van kennis en informatie binnen het 
bestuur en de commissies. Ook zullen de nieuwe bestuursleden en de toekomstig voorzitter 
regelmatig aansluiten bij vergaderingen en activiteiten, zodat de voorzittershamer van de BG in 
april 2018 op en goede wijze kan worden overdragen. 

Ik hoop u allemaal te zien op onze jaarvergadering. 

Met vriendelijke groet, 

Leni Greuter - van de Beek 
Voorzitter Stichting Beemster Gemeenschap 
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Dikke pluim voor Herman Weegenhuisen 
Herman is een echt gemeenschapsmens en zet zich op vele manieren vrijwillig in. Zo is hij 
breed inzetbaar bij voetbalvereniging SV Beemster,  waar hij zich onder andere heeft 
beziggehouden met het organiseren van festiviteiten rondom het 90 jarig bestaan van de club 
in 2016. Daarnaast zit hij in de projectgroep Beemster Kinderen in Beweging (BKB), waar 
Stichting  Beemster Gemeenschap een ondersteunende rol speelt. Tevens heeft hij zitting 
genomen in de kascontrolecommissie voor de BG.  
Stichting Beemster Gemeenschap geeft Herman een dikke pluim voor zijn inzet voor de 
gemeenschap en bedankt hem hiervoor met een boeket.  
 
 
De geschiedenis van de Stichting Beemster Gemeenschap  
De Stichting Beemster Gemeenschap werd in 1946 opgericht, na de verschrikkelijke 
oorlogsjaren ‘40/’45. Nederland was in wederopbouw en de bevolking begon meer 
belangstelling te tonen voor allerlei cultuuruitingen in de grote steden. 
Door de jarenlange bezettingstijd hadden de plaatselijke verenigingen het moeilijk en was het 
voortbestaan daardoor zeer onzeker.  
 
Ook in Beemster was de zorg om het verenigingsleven groot. En daarom besloten enkele 
vooraanstaande medeburgers een organisatie op te richten, welke alle verenigingen op het 
gebied van sport en cultuur zou kunnen bereiken. 
Hiermee beoogde zij om de saamhorigheid in het Beemster gemeenschapsleven te bevorderen 
en daarmee ook het culturele- en sportieve activiteiten te stimuleren. 
De Stichting Beemster Gemeenschap werd een feit. 
 
Als eerste werd de toen ‘slapende’ VVV (Vereniging Vreemdelingen Verkeer) tot leven 
gebracht. Daarnaast werd een mededelingenblad voor verenigingen uitgegeven die de naam 
“De Drie Meren” kreeg en gratis huis aan huis verspreid werd. (De voorloper van de huidige 
Binnendijks). Ook werden er op het gebied van zang en muziek, sport en toneel uitwisselingen 
georganiseerd naar steden en plaatsen. Een bijzonder initiatief dat enorme bijval en 
draagkracht heeft gekregen. 
Ook het traditionele Beemster jaarfeest kreeg in die jaren weer gestalte. De toenmalige 
Beemster kermis werd verleden tijd en de Beemster Feestweek werd ten volle glorie ingeluid.  
De organisatie hiervan, geheel ingevuld en geleid door vrijwilligers, was een ware metamorfose 
die groots en veelomvattend werd. Naast de leuke en spannende kermisattracties waren daar 
ook sportieve en culturele evenementen waaraan alle Beemsterlingen, groot en klein, konden 
deelnemen.   
Tot op de dag van vandaag is de Beemster Feestweek een fenomeen dat jaarlijks vele 
duizenden bezoekers trekt uit de wijde omtrek. 
 
De Stichting Beemster Gemeenschap kende twee commissies die voortkwamen uit de 
aangesloten Beemster verenigingen; De sportcommissie organiseerde sportdagen waarbij 
diverse sporten betrokken werden. De Beemster Paardendag was een hoogtepunt in de 
Feestweek. Op cultureel gebied werden openlucht voorstellingen opgevoerd, gespeeld door 
verschillende gezelschappen waaronder de grote bekende het “Nederlands Volkstoneel” en 
“Ballet der Lage Landen”. De commissies hebben binnen de BG plaats gemaakt voor de 
secties Sport en Welzijn. 
 
De Stichting Beemster Gemeenschap heeft zich duidelijk gemanifesteerd in onze polder. 
Door de jaren heen is de saamhorigheid en het verbonden zijn met het Beemster 
verenigingsleven gegroeid. Daarmee is de doelstelling van het oprichtingsbestuur uit 1946 met 
lof gehaald. Dit mede dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers die onze Beemster 
gemeenschap rijk is. 
De opdracht van toen wordt sinds vele jaren uitgevoerd en deze boodschap willen wij als 
Stichting Beemster Gemeenschap blijven uitdragen voor nu, straks en de verre toekomst!! 
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NOTULEN Algemene Jaarvergadering 
Woensdag 20 april 2016, in de Keyserin te Middenbeemster 
 
 
Aanwezig:  
Leden Beemster Gemeenschap: 
Leni Greuter (Hoofdbestuur), Marissa Geluk (Hoofdbestuur), Adri Martens (Hoofdbestuur), Ella 
Verhoeks (Hoofdbestuur), Paul Dekker (Hoofdbestuur), Mario Jonk (Hoofdbestuur en sectie 
Welzijn), Jan Piet Ordeman (Hoofdbestuur en sectie Sport), Marit Mulders (sectie sport), Paul 
Mul (sectie sport), Peter Beets (sectie Sport), Jacqueline Jonk (Sectie Welzijn), Irene Vet 
(sectie Welzijn), Carla Velzeboer (sectie Welzijn), Suzan Oudhuis (sectie Welzijn). 
Aangesloten verenigingen en andere betrokkenen:  
Gerrit Albertsma (Geluid), Erik Bergman (Beemster Fanfare), Martine Ordeman (Beemster 
Fanfare), Herman Weeghuizen (BKB/sv Beemster), Geert Heikens (Binnendijks en hospice), 
Joop Köhne (Voetbal en Autocross), Karin Marsman (v.v. ZOB), Cees Pauw (Steenwerpen), 
Co Konijn (Harddraverij), Simon Bosga (Harddraverij), Scott Kleijn (EHBO), Jan Tuyp (EHBO), 
Peter Heerschop (Autocross), Ton Oudejans, Marjanne Leenstra. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Jaap van der Oord (Hoofdbestuur), Yvonne Roelofsen (Hoofdbestuur), Nelleke Glorie (sectie 
Sport), Jeroen Buijs (sectie Sport), Iris Schipper (sectie Welzijn), Fred Bol (Geluid), A.O.V. 
Beemster Ondernemers, Beemster Ruiters, Historisch Genootschap Beemster, Jeu de Boules 
club ‘Touché une Boule’, NBvP Vrouwen van Nu, Vereniging Beemster’s Welvaart, WZ&PC 
Purmerend, Zonnebloem. 
 
 

1. Opening 
- Leni Greuter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- De BG bestaat dit jaar 70 jaar. Zondag 22 mei gaan we dit vieren en dit zal ook 

in de publicaties dit jaar naar voren komen.  
- In 2015 is de website van de BG vernieuwd. Op de website staat nu ook de 

Beemster agenda met alle activiteiten in de Beemster. De Beemster Agenda is 
verder opgezet door VVV Beemster en de BG.  

- De BG is in overleg met Beemster Kinderen in Beweging (BKB). BKB verzorgt 
sportclinics voor de Beemster kinderen in samenwerking met de scholen. 
Mogelijk willen zij aansluiten bij de BG.  

- De verkeersregelaars zijn vorig jaar vrij laat gecertificeerd, daarom is er nu iets 
meer druk op gezet. De cursus was dit jaar op het stadhuis en kon ook digitaal 
gemaakt worden. Voor wie de digitale cursus nu alsnog wil volgen kan bij 
Marissa de website en code opvragen. De cursus kan gedaan worden tot 12 
juni.  

- De pluim is dit jaar naar Erie de Ruiter gegaan. Erie heeft jaren de 4 mei 
herdenking georganiseerd, zelfs nog nadat zij uit het BG bestuur is getreden. 
De BG is haar zeer erkentelijk voor. Het was altijd tot in de puntjes geregeld. Zij 
heeft namens de BG bloemen ontvangen van Suzan Oudhuis. 

  

3. Notulen Algemene jaarvergadering 23 april 2015 
- De notulen van de jaarvergadering 2015 worden goedgekeurd en Paulien wordt 

bedankt voor de verzorging hiervan. 
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4. Jaarverslag Hoofdbestuur 

- Marissa doet verslag van de punten uit het hoofdbestuur. Zie jaarverslag.  

5. Jaarverslag sectie Welzijn 
- Mario leest het jaarverslag van sectie Welzijn voor. Zie jaarverslag. Diverse 

activiteiten verspreid over het gehele jaar zijn georganiseerd voor met name de 
jeugd.  

- De jaarlijkse buitenspeeldag is gehouden op woensdag 10 juni. In 2015 had de 
BG hem georganiseerd in de natuurspeeltuin in Middenbeemster. 

- Op 10 oktober 2015 is de prijsuitreiking gehouden van de ballonnenwedstrijd. 
De winnende ballon was van Tygo Heerschop. Hij is 94 km verderop in Sint 
Jacobsparochie gevonden.   

 

6. Jaarverslag sectie Sport 
- Jan Piet Ordeman doet verslag van de activiteiten van sectie Sport in 2015. Zie 

jaarverslag. Er waren wederom leuke activiteiten georganiseerd, waaronder de 
Beemstercup, beachvolleybal en de skelterrace. Hoogtepunt tijdens de 
feestweek was voor de Sectie Sport de zeskamp. Buiten de feestweek om is de 
klaverjas- en keezavond georganiseerd.  

 

7. 4 mei Herdenking 2015 

- De 4 mei herdenking is goed verlopen.   
 

 Activiteiten onder de commissie 
- Jan Piet doet een kort verslag van het evenement Fiets ‘m er in. Zie 

jaarverslag. 
- Het onderwerp ‘Veiligheid’ komt steeds meer ter sprake. Joop nodigt de 

personen die dit beoordelen uit om eens met de organisatie mee te lopen. Dit 
punt wordt verder op in de vergadering nader besproken.  
 

8.  Autocross 2015 

- In 2014 heeft Paul nog aangegeven dat de inzet van EHBO nauwelijks nodig 
was. Helaas was dit in 2015 niet het geval. De EHBO wordt bedankt voor de 
inzet tijdens de autocross in 2015. 

- Daarnaast zijn er enkele problemen geweest met de gemeente en de 
verzekering. Peter is in overleg gegaan met de verzekering om e.e.a. toch 
geregeld te krijgen.  

- I.v.m. de veiligheid gaan we de tribunes in 2016 iets verzetten, om uit het rechte 
stuk van de baan te blijven.  

- Er zal een live uitzending van de autocross gedaan worden bij RTV Purmerend. 
 

9. Harddraverij 2015 

- De harddraverij 2015 is organisatorisch een groot succes geweest. Helaas was 
het weer een tegenvaller die dag. Dat heeft toch wat bezoekers gekost. De 
organisatie is nu alweer bezig met de voorbereidingen voor 2016.  

- De harddraverij 2016 staat gepland op 25 augustus. 
 

10. Toelichting Winst en Verliesrekening en Begroting 

- Adri is dit jaar voor het eerst penningmeester, en hij heeft dit jaar gelijk een 
vervelende boodschap. Er zijn meer kosten gemaakt, dan dat er geld is binnen 
gekomen.  

- De opbrengsten van de staangelden zijn niet meer zo hoog als begroot.  
- Wat veel geld heeft gekost is het voorprogramma en het vuurwerk op de 

zaterdagavond. Dit heeft meer gekost dan begroot.  
- De toelichting op de balans blijkt niet de juiste versie. Adri zal dit controleren op 

correctheid. 
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11. Kascontrole en dechargeren penningmeester 

- Op 5 april hebben Herman van Weeghuizen en Jim van Enthoven de 
kascontrole uitgevoerd. Herman geeft aan dat de bevindingen uitermate positief 
zijn. De boekhouding zag er verzorgd uit. Alle vragen werden prima 
beantwoord. Als afgevaardigde van kascontrole commissie geeft hij het advies 
om de financiële cijfers goed te keuren en het bestuur te dechargeren.  

- Het bestuur wordt gedechargeerd.  
 

12. Benoeming kascontrole commissie 
- Simon Bosga en Jim van Enthoven zullen de volgende kascontrole uitvoeren.  
 

13.  Bestuurswijzigingen en –verkiezingen 

- Aftredend en niet herkiesbaar voor sectie Sport is Peter Beets. Hij heeft er een 
bestuursperiode van 8 jaar op zitten. Jan Piet bedankt Peter voor zijn inzet.  

- Aftredend en niet herkiesbaar voor sectie Welzijn is Tiny Langeveld. Zij heeft 
zelf aangegeven geen invulling meer aan deze functie te kunnen geven.  

- Aftredend en herkiesbaar voor het hoofdbestuur zijn Yvonne Roelofsen en Ella 
Verhoeks.  

- Aftredend en herkiesbaar voor sectie Sport is Nelleke Glorie.  
- Aftredend en herkiesbaar voor sectie Welzijn is Carla Velzeboer. 
- Kiesbaar voor het Hoofdbestuur is Peter de Wit.  
- Kiesbaar voor sectie Sport is Paul Mul. Vorig jaar al geholpen tijdens de 

feestweek. Het BG shirt wordt door Peter overgedragen aan Paul.  
- Kiesbaar voor sectie Sport is Jeroen Buijs.  

De aanwezigen gaan akkoord met bovenstaande veranderingen. 
 

14. Mededelingen uit de verenigingen 
- Herman van Weeghuizen: SV Beemster bestaat dit jaar 90 jaar. Hiervoor is een 

speciale organisatie in het leven geroepen. Zij organiseren het hele jaar door 
een aantal evenementen. 10 april was een eerste activiteit met het spel ‘waar 
schijt de koe’. Voor de SV Beemster was het een succes. 26 november (precies 
een half jaar na 90 jaar bestaan) is het afsluitende feest. De activiteiten staan al 
op de Beemster Agenda.  

- Activiteiten kunnen worden aangemeld voor de Beemster agenda via 
pr@beemstergemeenschap.nl 

- Herman is ook bezig met BKB. Momenteel zijn zij bezig om in het jaar van de 
Olympische Spelen een mini olympiade te organiseren. Mogelijk wordt dit 16 
september, echter de scholen in de Beemster hebben verschillende lestijden. 
De organisatie gaat hier nog mee aan de slag.  

 

15. Rondvraag 
- 22 mei organiseert de BG een feest m.b.t. het 70-jarig bestaan. Graag willen we 

hiervoor ook de oud BG-bestuursleden uitnodigen. Het verzoek aan de 
aanwezigen is om de lijst met oud leden te bekijken. Aanvullingen of 
wijzigingen in het adres graag doorgeven bij Marissa.  

- Voor 31 mei moeten de promotionele teksten voor de evenementen tijdens de 
feestweek 2016 zijn aangeleverd bij Ella.  

- De tribune voor het ijsbaan wordt in 2016 niet gehuurd. Waarschijnlijk in 2017 
weer wel. Het bestuur kijkt naar een alternatief.  

- Er wordt gevraagd of er een evaluatie van de kermis wordt gehouden, samen 
met de gemeente en de horeca. In het najaar is een evaluatie geweest met de 
gemeente. Daarvoor heeft de gemeente een evaluatie gehouden met de 
horeca.  
 
 

mailto:pr@beemstergemeenschap.nl
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- Joop geeft aan dat de organisatie van evenement zich aan veel ver- en 
geboden moeten houden. Dit wordt niet altijd gerealiseerd door de 
gemeente/ambtenaren. Hij geeft aan dat het misschien zinvol is om iemand 
mee te laten lopen.  

- Geert: op 5 mei wordt de open dag in de Beemster gehouden. Geert wil ons 
wijzen op een specifieke activiteit. In de bibliotheek wordt een vakantiebeurs 
gehouden. De bedoeling is dat je je films en foto’s van je vakantie meeneemt 
en die middag met elkaar deelt. Het is de bedoeling dat dit jaarlijks wordt 
georganiseerd.  

- Peter Heerschop: wil de complimenten geven aan het bestuur. Het is niet 
makkelijk om in deze tijd, van allerlei extra regels, in het bestuur deel te nemen.  

- Peter heeft mede om gezondheidsredenen aangegeven dat dit jaar zijn laatste 
jaar is met inzet voor de BG.  
 

16. Afsluiting en foto presentatie 
- Leni bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en geeft aan dat Cor Roet nog 

een fotopresentatie laat zien van het Beemster kermisterrein in vroegere jaren.  
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ROOSTER VAN AF- EN AANTREDEN 
Rooster is geldig voor de jaarvergadering 2016 
HB  = Hoofdbestuurslid        Welzijn = Lid sectie Welzijn         Sport  = Lid sectie Sport 
 

Naam Functie Jaar van 
aantreden 

Aftredend 
en 

WEL 
herkiesbaar 

Aftredend en 
NIET 

herkiesbaar 

Jaap van der Oord HB 2009  2017 

Paul Dekker HB 2009  2017 

Peter Koning SPORT 2009  2017 

Mario Jonk WELZIJN/ HB 2009  2017 

Leni Greuter - van de Beek HB 2010  2018 

Jordan Lommers SPORT 2010  2018 

Marit Mulder SPORT 2011  2019 

Yvonne Roelofsen HB 2012 2016 2020 

Nelleke Glorie SPORT 2012 2016 2020 

Carla Velzeboer WELZIJN 2012 2016 2020 

Ella Verhoeks HB 2012 2016 2020 

Marissa Geluk HB 2013 2017 2021 

Johan Duijn SPORT 2013 2017 2021 

Jacqueline Jonk WELZIJN 2014 2018 2022 

Suzan Oudhuis WELZIJN 2014 2018 2022 

Jan Piet Ordeman SPORT/ HB 2014 2018 2022 

Adri Martens HB 2015 2019 2023 

Iris Schipper WELZIJN 2015 2019 2023 

Irene Vet WELZIJN 2015 2019 2023 

Peter de Wit HB 2016 2020 2024 

Paul Mul SPORT 2016 2020 2024 

Jeroen Buijs SPORT 2016 2020 2024 

     

     

     

 
Nieuwe bestuursleden: 

- Hoofdbestuur, Jan Uitentuis 
- Sectie Welzijn, Anton Rood 

Aftredend en herkiesbaar 
- Hoofdbestuur, Marissa Geluk 
- Sectie Sport, Johan Duijn 

Aftredend en niet herkiesbaar 
- Hoofdbestuur, Paul Dekker 
- Hoofdbestuur, Jaap van der Oord 
- Hoofdbestuur / Sectie Welzijn, Mario Jonk 
- Sectie Sport, Peter Koning 

Wisseling van bestuur 
- Suzan Oudhuis zal in sectie Welzijn de rol van voorzitter op zich nemen en treed toe tot 

het hoofdbestuur 
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Activiteiten in de Beemster Feestweek 2016 
 

1 Algemene Zaken Leni Greuter 

2 Beemster Kermis Jaap van der Oord, Ella Verhoeks 

3 Viswedstrijd, Beemster Feestweek Peter Koning 

4 Opening kermis Carla Velzeboer, Irene Vet 

5 Trekkertrek Jan Piet Ordeman 

6 Beemster Cup, Beemster Feestweek Paul Mul 

7 Steenwerpen, Beemster Feestweek Jan Piet Ordeman 

8 Ouderenmiddag, Beemster Feestweek Carla Velzeboer, Suzan Oudhuis 

9 Beachvolleybal Marit Mulders 

10 Veebeoordelen Johan Duijn 

11 Huis en Boerderijdierenmiddag Peter de Wit 

12 Skelterrace Nelleke Glorie 

13 Kindermiddag Jacqueline Jonk, Irene Vet 

14 Beemsteravond  Mario Jonk, Suzan Oudhuis,  
Iris Schipper 

15 Vuurwerk Mario Jonk 

16 Autocross  Paul Dekker 

17 PR en Website Yvonne Roelofsen en Ella Verhoeks 

18 Kassacommissie Marissa Geluk 
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Activiteiten buiten de Beemster Feestweek  
 

1 Nationale Buitenspeeldag Jacqueline Jonk, Carla Velzeboer 

2 Klaverjassen / Keezen Marit Mulders 

3 Verkeersregelaars Leni Greuter, Marissa Geluk  

4 Harddraverij Jaap van der Oord 

5 Herfstactiviteit Irene Vet, Jacqueline Jonk,  
Carla Velzeboer 

 
 
Participanten 
 

1 Beemster Biddag, Beemster 
Feestweek 

Dominee Nico Schroevers 

2 Licht en Geluid Ger Albertsma, Fred Bol. 

3 4 mei Herdenking Suzan Oudhuis 

4 KWPN Marian van Vulpen 

5 Jeu de boules 
 

Frederika van Dijke  

6 Steenwerpen Cees Pauw 

7 Fietsenstalling tijdens feestweek Willem de Wit 

8 Concours Hippique LR en PC de 
Beemster Ruiters 
 

Johan Konijn 
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HOOFDBESTUUR  2016 
 
In het jaar 2016 is het hoofdbestuur acht maal regulier in vergadering bijeen geweest. Dit 
gebeurde in de Keyserin te Middenbeemster. Daarin kwamen alle vaststaande activiteiten en 
evenementen, welke onderdeel zijn van de Beemster Feestweek en die daarbuiten 
georganiseerd worden, aan de orde.  
 
In 2016 bestaat de BG 70 jaar. Op 22 mei is een feestmiddag georganiseerd om dit met alle 
betrokkenen en (oud) bestuursleden te vieren. Ook in het BG logo op de promotionele uitingen 
is zichtbaar gemaakt dat de BG dit jaar 70 jaar bestaat.  
 
Middag voor mensen/kinderen met een beperking maandag 25 juli 2016 
Op maandagmiddag 25 juli wordt voor het eerst een speciale kermismiddag georganiseerd 
voor mensen / kinderen met een beperking. Tussen 15.00 – 16.30 uur mogen degene die zich 
hebben aangemeld in de deelnemende attracties. De attracties dempen licht en geluid, zodat 
er minder prikkels zijn. Het was een geslaagde middag met bijna 100 deelnemers, die gratis in 
de attracties mochten. 
 
Vuurwerk zaterdag 30 juli 2016 
Na de optredens tijdens de Beemster familieavond georganiseerd door sectie Welzijn, was het 
traditiegetrouw weer tijd voor de spectaculaire afsluiting van de Beemster Feestweek met 
vuurwerk. Ook dit jaar sierde het prachtige en knallende vuurwerk weer de lucht boven het 
ijsbaanterrein.  

 
 
SECTIE SPORT 2016 
 

Klaverjassen en Keezen dinsdag 16 februari 2016 

Dinsdag 16 februari 2016 was een erg gezellige avond in de Kerckhaen te Westbeemster. 88 
personen, verdeeld over 16 klaverjasteams en 6 keezteams, streden mee voor de team en 
individuele prijzen die deze avond te winnen waren. De opgave verliep dit jaar soepel en ook 
de inschrijving was daardoor snel gebeurd waardoor er snel met de eerste ronde kaarten en 
kezen gestart kon worden. Dit jaar nieuwe teamprijzen en ook nieuw dit jaar was de 
tussenstand die omgeroepen werd tussendoor. Na de eerste en na de tweede ronde stond 
Harry Jonk (team Biljartclub Middenbeemster) als individuele speler bij het klaverjassen 
bovenaan de ranglijst en duidelijk in de winnende positie. Helaas ging de derde en laatste 
ronde voor Harry niet zo goed en eindigde hij buiten de prijzen op de 17e plaats. De eerste 
plaats werd daardoor uiteindelijk ingenomen door Trimco de Jonge, die met 5460 punten een 
mooi aantal punten binnenhaalde voor het winnende team, de Veeteeltstudieclub. Vorig jaar 
stond de Veeteeltstudieclub ook op de eerste plaats dus dit jaar was het de bedoeling om deze 
titel te verdedigen. Dit is goed gelukt met maar liefst 20.585 punten. De nummer twee, 
Buurtvereniging Noordbeemster 1, volgde hier met 19.154 punten. 
Bij het Kezen barstte de strijd los tussen twee teams, namelijk Buurtvereniging ’t Land van Smit 
en de Zonnebloem. Uiteindelijk moest de Zonnebloem genoegen nemen met een tweede 
plaats, met in totaal 483 punten. Buurtvereniging ’t Land van Smit ging er vandoor met de 
hoofdprijs met in totaal 520 punten. Individueel stonden er bij het Kezen twee personen op de 
eerste plaats, namelijk Sabrina Roet (Buurtvereniging ’t Land van Smit) en Trudy Boots (de 
Zonnebloem) met 140 punten. Omdat de keezspellen vrij vlot gespeeld werden deze avond, 
werden hierin maar liefst vier rondes gespeeld. 
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Vissen zaterdag 23 juli 2016 

Met 13 teams ging zaterdagavond onder geweldige weersomstandigheden de jaarlijkse 
viswedstrijd van start. De vaste kern van teams was zoals ieder jaar weer uitstekend 
vertegenwoordigd maar daarnaast verschenen er ook enkele nieuwe gezichten aan de 
waterkant. De locatie was net als de laatste 2 jaar weer Leeghwater 3 en dit werd door veel 
deelnemers weer erg op prijs gesteld. De vangst was dit jaar echt uitstekend te noemen want 
er werden in totaal wel 396 vissen gevangen. Misschien zelfs een recordvangst. Vooral op de 
2e stek werd er bijzonder veel gevangen. Vissen groot en vooral klein werden met grote 
regelmaat aan de haak geslagen. Voor de telling maakt de maat van de gevangen vis echter 
niet uit want elke vis groot of klein telde even zwaar. 
 
De Beemster Jagers die bijna elk jaar in de top 3 eindigen gingen dit jaar weer eens met de 
eerste prijs aan de haal met in totaal 78 vissen. De individuele prijs voor de beste visser ging 
naar Eric van het team de “de Stompe Haak”met een vangst van 29 vissen.  
De tellerprijs tenslotte ging naar M. Groen van de Beemster Jagers die met een schatting van 
360 vissen het dichtst bij het werkelijk aantal gevangen vissen zat. 
 
Uitslag viswedstrijd teams: 1. De Beemsterjagers (78 vissen), 2. De Stompe Haak (67 vissen), 
3 De Rechte Haak (51 vissen) 
Individuele prijzen: 1, Eric van de Stompe Haak (29 vissen), 2. JanPiet van de Beemster 
Jagers (21 vissen), Gerrit van de Beemster Jagers (21 vissen), Bart van de Amstelvisjes (21 
vissen), Arjan van de Rechte Haak (21 vissen) 
Tellersprijs: M. Groen van de Beemster Jagers: Aantal geraden: 360, werkelijk aantal: 396. 
 

Beemstercup maandag 25 juli 2016 

Dit jaar was het mooi weer en waren er veel bezoekers. De avond begon met de wedstrijd 
tussen de veteranen van WBSV en sv Beemster onder leiding van scheidsrechter Henk Mul. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd 1 minuut stilte gehouden in verband met het onverwachte 
overlijden van Jan Groot, vrijwilliger en trainer bij WBSV. 
De mannen hadden er weer zin in. Na ongeveer 10 minuten spelen werd de score geopend 
voor WBSV door Arthur Mantel. Tien minuten later maakte Asin Huseinovic de gelijkmaker. Het 
was een spannende wedstrijd die uiteindelijk eindigde in 4-3 voor de veteranen van Beemster. 
Hierna begon de hoofdwedstrijd tussen sv Beemster en ZOB. Beide teams begonnen fanatiek 
onder leiding van scheidsrechter Harry van Etten en assistent scheidsrechters Jordi Wals en 
Cor Beuving. Aan het begin van de eerste helft lijkt Beemster beter. Na 25 minuten kopt Jurg 
Schouten raak na een mooie voorzet van Dennis Gontha. Langzamerhand krijg ZOB meer grip 
op de wedstrijd en op slag van rust maakt Roy Klop de gelijkmaker. 
Tijdens de rust werd er weer gestreden om de penalty bokaal. Na een spannende penaltyreeks 
wordt de bokaal gewonnen door Tessa Oudshoorn van WBSV. 
In de 2e helft wordt ZOB sterker en in de 65e minuut is het wederom Roy Klop die na een kluts 
situatie de bal in de touwen schiet. Met een 2-1 voorsprong voor ZOB gaat Beemster op zoek 
naar de gelijkmaker. Met een aantal kansen over en weer is het uiteindelijk Sjors Goes van 
ZOB die de 3-1 maakt in de 90ste minuut en daarmee ook de eindstand bepaald. ZOB is dus 
de winnaar en heeft de Beemstercup met een enthousiast onthaal in ontvangst genomen. 

Beachvolleybal woensdag 27 juli 2016 

Om 7.00 uur ’s morgens was de Sectie Sport van de Beemster Gemeenschap alweer druk 
bezig met het opzetten van de beachvolleybalvelden. Het zand storten ging snel en uiteindelijk 
het opzetten van de velden ging ook zeer voorspoedig. De weergoden waren ons ’s morgens 
dan ook goed gezind. Helaas was dat ’s avonds anders. Naast veel zand, was er ook veel 
regenwater, veel koude handen en voeten en veel vraag naar koffie door de scheidsrechters, 
tellers en verkeersregelaars die in dit evenement natuurlijk onmisbaar zijn. Om even over 17.00 
uur gingen de 30 deelnemende teams van start met de voorrondes. Deze verliepen 
voorspoedig waardoor snel de uitslag voor de kwartfinales bekend was en deze zijn gestart om 
19.50. In de daarop volgende halve finales kwam er een wedstrijd tussen de titelverdediger 
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2015 (Roeg Kroet) en de winnaar dan het jaar 2014 (Kroeg Roet). Deze spannende wedstrijd 
zorgde voor een plaatsing voor de titelverdediger in de finale en helaas een strijd om de derde 
en vierde plaats voor de winnaar van 2014. Kroeg Roet heeft deze strijd maar net aan verloren 
van Alstroemeriakwekerij Siem Knol waardoor zij met een vierde plaats naar huis zijn gegaan. 
De finalewedstrijd om de eerste en tweede plaats was een spannende strijd. Om te kunnen 
winnen, moest er minimaal een verschil zijn van 2 punten. In de reguliere speeltijd was dit 
beide teams niet gelukt. Team 2 kwam regelmatig op voorsprong met 1 punt, maar moest deze 
voorsprong ook vaak weer inleveren. Beide teams hebben een prachtige wedstrijd laten zien 
voor het aanwezige publiek en na 4 minuten extra speeltijd was de wedstrijd uiteindelijk dan 
toch beslist. Team 2 wist de voorsprong vast te houden en met twee punten verschil te winnen 
van Roeg Kroet. Een nieuwe winnaar dus dit jaar met op de tweede plaats de titelverdediger 
van vorig jaar. 
 
Volgend jaar hopen we op net zo veel zand, minder regenwater, meer zon, warmere handen en 
voeten en net zulke fanatieke teams als dit jaar! 
1.Team 2, 2.Roeg Kroet, 3.Alstroemeriakwekerij Siem Knol, 4.Kroeg Roet, 5.Alles op Huub 
 

Skelterrace donderdag 28 juli 2016 

Donderdag 28 juli 2016 was het dan zover, de skelterrace. Maar liefst 57 kinderen stonden aan 
de start van deze race. Omdat vorig jaar in de derde bocht van dit parcours een aantal 
ongelukken zijn geweest, was deze bocht dit jaar iets aangepast zodat de coureurs goed recht 
over de drempel zouden gaan. Voor het eerst dit jaar werd er gestart met een manche voor de 
3 en 4 jarigen. Zij reden een ronde om de speeltuin heen om te strijden voor de eerste plaats. 
Van deze zes mannen was Damian Koer de snelste en ging met een mooie gouden medaille 
naar huis toe. Het publiek stond mooi verdeeld over de route waardoor overal aanmoediging 
aanwezig was voor de coureurs. De 5 jarigen gingen twee rondes rijden en hier barstte gelijk al 
een strijd los. Kyenna Visser, die op het laatste moment besloot om toch mee te rijden nam 
hierbij de bronzen medaille mee naar huis. Zilver was voor Aafke Francis en een gouden plak 
voor Gijs Betlem. Huub Jonk, Tycho van de Nes en Nils Groot, de winnaars van de 5 jarigen 
manch van vorig jaar, streden dit jaar bij de 6 jarigen ook voor de podiumplaatsen. Uiteindelijk 
gingen alledrie de coureurs met dezelfde kleur medaille naar huis als vorig jaar, namelijk goud 
voor Huub, zilver voor Tycho en brons voor Nils. Jaylin Dekker, voor het eerst aan de start dit 
jaar, moest bij deze manch genoegen nemen met een vierde plaats. Jesse Hellingman heeft bij 
de 7 jarigen zijn medaille van vorig jaar verbeterd. Vorig jaar brons, dit jaar goud. Tweede 
plaats was hier voor Ruben van Dijk en Pien Stolp, als enige dame in dit sterke 
deelnemersveld, mocht de bronzen medaille mee naar huis nemen. 
8 deelnemers bij de 8 jarigen streden om een podiumplaats en hierbij was Boy Akkerman de 
sterkste. Reinout van der Linge en Sven Groot moesten hierbij genoegen nemen met 
respectievelijk de tweede en derde plaats. Bij de 9 jarigen op het erepodium weer een aantal 
bekende namen van voorgaande jaren, namelijk Dave de Boer, Jens Groot en Quinty Poulain. 
Helaas weinig deelnemers bij de 10 en 11 jarigen coureurs waardoor deze groep dit jaar 
samen werd gevoegd. Bram Oudshoorn, vorig jaar eerste plaats behaald, had hier helaas pech 
onderweg. Wat er voor zorgde dat Syb van der Helm, vorig jaar een tweede plaats achter Bram 
Oudshoorn, een gouden medaille mee naar huis moest nemen. Sander Leeuw en Nienke de 
Jonge zaten Syb echter wel op de hielen en namen de overige twee podiumplaatsen in bezit. 
Bij de 12 jarigen een drietal aan de start. Vooraf al een podiumplaats, echter was de vraag 
welke plaats bij wie zou komen. De strijd was erg fel. De hele route ging Clemens Oudshoorn 
aan kop, maar in de laatste 20 meter ging Steijn van Harlingen hem toch nog even voorbij. 
Steijn van Harlingen dus eerste, Clemens Oudshoorn tweede en Jarno Prins mocht een 
bronzen medaille mee naar huis nemen. 
Alle deelnemende coureurs gingen naar huis met een vaantje, een kermismuntje van een leuke 
kermisattractie en een zuurstok. Tevens werd er halverwege de avond chips uitgedeeld aan de 
kinderen en was het gelukkig een droge en gezellige avond. Volgend jaar hopen we op nog 
meer coureurs, want ook als een coureur niet in het bezit is van een eigen skelter, is het 
mogelijk om mee te doen met de skelterrace!  
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Uitslagen: 

3-4 jarigen: 1.Damian Koer, 2.Nicky Hellingman, 3.Mats van de Nes, 4.Nick de Boer, 5.Jasper 

Zijlstra, 6.Rámon de Ruiter 

5 jarigen: 1.Gijs Betlem, 2.Aafke Francis, 3.Kyenna Visser, 4.Jaimy Kruse, 5.Isa Tuyp, 

6.Matthijs Zijlstra, 7.Lucca de Ruiter, 8.Quinty Akkerman, 9.Rein Timmerman 

6 jarigen: 1.Huub Jonk, 2.Tycho van de Nes, 3.Nils Groot, 4.Jaylin Dekker, 5.Ivan de Vries, 

6.Kaya Hellingman, 7.Britt van den Bosch 

7 jarigen: 1.Jesse Hellingman, 2.Ruben van Dijk, 3.Pien Stolp, 4.Roy Knip, 5.Guido Pronk, 

6.Thomas Timmerman, 7.Vince de Vries, 8.Sem Lindeman, 9.Mart van den Bosch 

8 jarigen: 1.Boy Akkerman, 2.Reinout van der Linge, 3.Sven Groot, 4.Tessa Oudshoorn, 5.Aron 

Ittmann, 6.Fiene Koning, 7.Loek Lommers, 8.Colin Schales 

9 jarigen: 1.Dave de Boer, 2.Jens Groot, 3.Quinty Poulain, 4.Dorien Leeuw, 5.Joey Hukema, 

6.Mandy Pronk, 7.Mara van Dijk, 8.Wilco Prins 

10 -11 jarigen: 1.Syb van der Helm, 2.Sander Leeuw, 3.Nienke de Jonge, 4.Lisanne Pronk, 

5.Bo Stolp, 6.Luca van der Jagt, 7.Bram Oudshoorn (pech onderweg) 

12 jarigen: 1.Steijn van Harlingen, 2.Clemens Oudshoorn 

 

Voorwedstrijd Beemstercup 16 december 2016 
De voorwedstrijd is dit jaar aan het einde van de eerste competitiehelft gespeeld en wederom 
tussen SV Beemster en WBSV. De eerste helft ging het aardig gelijk op. Sv Beemster had 
meer balbezit, maar ook WBSV kon een aantal kansen creëren. Uiteindelijk werd het ook 
beloond voor de bezoekers uit de Westbeemster in een 1-0 voorsprong door Jesse Ordeman. 
Dit leek ook de ruststand te gaan worden maar SV Beemster zette nog even aan wat 
resulteerde in een doelpunt van Sonny Hillebrand in de 45ste minuut. Het werd zelfs nog erger 
voor WBSV aangezien er in de 47 minuut een penalty toegekend werd aan Beemster. Arno 
Helder schoot deze beheerst binnen wat resulteerde in een 2-1 ruststand voor SV Beemster. 
Na rust speelde Beemster sterker echter was het WBSV die in de 53ste minuut de gelijkmaker 
tegen de touwen schoot. Het was wederom Jesse Ordeman die via een penalty de 2-2 op het 
scorebord bracht. Het bleef een spannende wedstrijd waarbij Beemster druk probeerde te 
zetten en WBSV via counters gevaarlijk probeerde te blijven. Uiteindelijk na 90 minuten 
voetballen stond er nog steeds 2-2 op het scorebord en diende de winnaar met penaltyreeks 
vastgesteld te worden. Na een spannende reeks waar WBSV zelfs een fase de betere papieren 
had, ging Beemster er uiteindelijk met de winst vandoor. Dit na een 4-3 stand na het nemen 
van 5 penalty’s. Al met al weer een mooie voetbalavond. 

 
 

 
SECTIE WELZIJN 2016 
 
4 mei Herdenking woensdag 4 mei 2016 
In de Beemster werden op woensdag  4 mei alle slachtoffers van oorlogen en geweld herdacht. 
Het thema was: ‘Geef vrijheid door ’. Het programma begon om 18.00 uur met een korte 
herdenking in woord en gebed bij het monument aan de Zuiderweg. Het squadron van de 
R.A.F.A (de Royal Air Forces Association) bracht daar een vliegend eresaluut aan hun 
collega’s die daar zijn omgekomen. Om 19.00 uur werd de herdenkingsbijeenkomst vervolgd in 
de Keyserkerk in Middenbeemster. Burgemeester Van Beek  hield een toespraak en een jonge 
veteraan, Bart Homburg, gaf een voordracht over zijn periode als fotograaf in het leger. Ook 
werd er een korte voordracht gegeven door dominee dr. Stuart Blythe. Voor de muzikale 
omlijsting werd gezorgd door:  Rebounce Vocal Group o.l.v. Joke Tulp, het Koperensemble van 
de Beemsters Fanfare en de organist. Na het zingen van zowel het Engelse als het 
Nederlandse Volkslied, volgde de Stille Tocht naar het monument op ’t Landje. Daar speelde 
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de R.A.F.A Pipe Band. Na de twee minuten stilte volgde De ‘Last Post’ en het ‘Reveille’ uit de 
trompet van Martin Stroet. Hierna volgde de kranslegging en defilé langs het monument. 
Namens Stichting Beemster Gemeenschap deden Leni Greuter en Peter Beets de 
kranslegging en heeft Peter Beets de declamatie voorgedragen. 
 
Buitenspeeldag woensdag 8 juni 2016 
Ook dit jaar troffen we het weer, mooi weer, we hadden Guido uitgenodigd van 
belevingsonderwijs, hier leerden alle kinderen over het droogleggen van de polder en hoe 
bouw je een dijk, zand opspuiten en hoe kan het water beter weg met verschillende materialen 
in de tuin, op het schoolplein en ook de wegen ! Dit mochten ze allemaal zelf uitproberen, met 
een glaasje drinken en een zakje chips tussendoor was het weer een geslaagde middag. 
 

Opening kermis zondag 24 juli 2016 
Dit jaar kon de ballonnenoptocht helaas niet door gaan, in de plaats hiervoor was er een 
kleurwedstrijd voor de kinderen als opening van de Beemster feestweek. 
De kinderen konden 2 weken voor de kermis een kleurplaat ophalen bij Novalux. Afgelopen 
zondag werden zij warm ontvangen door de clown Maitre Pierre die er een gezellige middag 
van maakte. Na het openingswoord en het doorknippen van het lint konden de kinderen de 
kleurplaat inleveren bij onze leuke BG bakfiets. Burgemeester Van Beek opende spetterend, na 
het doorknippen van het lint maakte zij een ritje in de spin met enkele kinderen. Hierna werden 
de kinderen nog zo’n 2 uur vermaakt door 3 leuke clowns, die ballonnen figuren voor hun 
maakten en goocheltrucjes met ze deden. Het was een gezellige drukte op het plein bij de spin. 
 
Ouderenmiddag woensdag 27 juli 2016 
Rond 13.00 uur kwamen de eerste mensen binnen. Uiteindelijk waren er ongeveer zestig 
mensen in de zaal. Ze werden welkom geheten met een kopje koffie/thee en een lekkere plak 
cake, iedereen ontving een lootje voor de loterij. Om 13.30 begon El Capstok met het 
programma. Eerst een stukje theater van de Vliegende Hollander en na de pauze muziek met 
zijn eenmansorkest. In de pauze werd iedereen verblijdt met een hapje en een drankje, ook 
vond de loterij plaats. Aan het einde van de middag zongen wij traditiegetrouw gezamenlijk het 
Beemsterlied. Daarna ging iedereen rond 16.00 uur naar huis met een overheerlijke oliebol, om 
het kermisgevoel compleet te maken. We willen graag onze sponsors bedanken voor het 
mogelijk maken van deze middag: Gouki de Oliebollenkoning, Niels Knijn Catering & Traiteur, 
Drogisterij Jonker, Brood en Banketbakkerij Santhe, Seasons Bloemist en  Cono Kaasmakers.  
 
Kindermiddag zaterdag 30 juli 2016 
Dit jaar was er een speurtocht door de Middenbeemster georganiseerd, Om 14.00 uur kwamen 
er veel enthousiaste kinderen, ouders en grootouders op af. Onderweg kregen de kinderen wat 
te drinken en een zakje chips en na de vraag bij de ijssalon mochten ze ook nog een ijsje 
uitkiezen! Het was een zeer geslaagde middag met ongeveer 80 mensen. 
 
Familieavond zaterdag 30 juli 2016 
Zaterdagavond, gezelligheid onder het genot van een hapje, drankje en lekker muziekje 
afgesloten met een vuurwerkshow. De avond begon om 20.30 uur. Er stroomden al snel een 
groepje mensen binnen. Tegen 21 uur werd het wat drukker. Tafels waren gezellig gekleed,  
onder het genot van een drankje, heerlijke hapjes welke mede mogelijk gemaakt zijn door 
Slagerij Vet en een lekker muziekje van Dick Raat was het sfeertje op het ijsbaanterrein 
compleet. Helaas gooide de regen wat roet in het eten, daar werd de sfeer gelukkig niet minder 
op.  
 

Herfstactiviteit woensdag 19 oktober 2016 
Ieder jaar in de herfstvakantie verzorgd de Beemster Gemeenschap met sectie Welzijn een 
herfstactiviteit voor de kinderen. Wegens groot succes voorgaande jaren dit jaar herhaald, 
thema Halloween. Groenrijk steunde de Beemster Gemeenschap hierin en gaf wederom 
beschikking over hun locatie. Kinderen konden zich een aantal weken voor de activiteit per mail 
aanmelden. Er was mogelijkheid voor het uithollen van pompoenen (welke ter beschikking 
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gesteld door Groenrijk) voor in de winkel, het maken van een spinnenweb met een kastanje, 
satéprikkers en wol en voor het kleuren van een mooie kleurplaat in de koffiecorner. Het 
pompoen snijden is een zwaar en lastig klusje, gelukkig waren er voldoende vrijwilligers en 
ouders om de kinderen te helpen. Er hing een gezellig sfeertje met de ruim 40 kinderen en hun 
ouders welke op de activiteit zijn afgekomen en er waren geweldig mooie resultaten. Voor 
iedereen was er een heerlijk glas limonade met wat lekkers te smullen, uiteraard mocht het 
eindresultaat mee naar huis genomen worden. Het was een geslaagde middag.   
 
 
 
COMMISSIES  EN OVERIGE ACTIVITEITEN 2016 
 
Centrale keuring Beemster Ruiters zaterdag 23 juli 2016 
Zaterdag 23 juli was de onofficiële start van de feestweek met KWPN keuring. Vele 
paardenliefhebbers zijn naar de centrale keuring voor de beste merrie paarden van Noord-
Holland gekomen.  
 
Biddag zondag 24 juli 2016 
Op de eerste zondag van de Beemster Feestweek was het traditiegetrouw weer tijd voor de 
Beemster Biddag. Dit jaar werd de 393ste editie hiervan gehouden in de Keyser kerk.  
Voorgangers op deze biddag waren Nico Schoevers en Jan Duin. Er was prachtige zang van 
Femke Leek en Lisanne Koot speelde op de harp. Onze voorzitter Leni Greuter en 
burgemeester Van Beek hebben ook gesproken tijdens de dienst. Na afloop was er een 
gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee. 
 
Trekkertrek zondag 24 juli 2016 
Op zondag 24 juli werd voor de 6e keer Beemster Trekkertrek georganiseerd. Onder ideale 
weersomstandigheden kon het vele publiek genieten van een zeer gezellig en strak 
georganiseerd evenement. Er werd gestreden in 7 verschillende gewichtsklassen oplopend van 
2,5 tot 11 ton en daarnaast ook nog in de (super)sport klassen en in een klasse speciaal voor 
trucks. Er waren twee wedstrijdbanen ingericht waarop het volle programma met in totaal ruim 
120 deelnemers vlot kon worden afgewerkt. Vooral de deelnemers in de supersport klasse 
zorgden met grote zwarte rookpluimen en brullende motoren voor een zeer spectaculaire 
momenten. In de middag werd het wedstrijdprogramma even onderbroken voor een lange stoet 
van oldtimertrekkers die langzaam aan de tribune voorbij kwam rijden. Deze oude trekkers 
waren voor de gelegenheid extra opgepoetst en zegen er werkelijk schitterend uit. Het 
programma werd daarna zeer soepel afgewerkt en was om ongeveer 16:30 uur ten einde, 
waarna veel publiek nog gezellig even bleef napraten. De 16 jarige Beemsterling Sandro van 
Baar leverde een geweldige prestatie door als eerste te eindigen in de supersport klasse. 
Het was een zeer geslaagd evenement waar publiek en deelnemers weer volop van hebben 
genoten. 
 
Steenwerpen dinsdag 26 juli 2016 
Dinsdagmiddag was het weer tijd voor het steenwerpen. Met een lekker zonnetje was het prima 
weer voor deze activiteit.  Meer dan 1000 mensen waren weer te vinden op de marktpleinen in 
Middenbeemster om dit spel te spelen. In een team van acht tegen een ander team, probeerde 
iedereen weer met een steen de dobbelsteen van het paaltje te gooien.  
Beste man: Rienk (Paardenclub & co) – 91 punten 
Beste vrouw: Karin de Jong (Klaver 4) – 66 punten 
Beste team: Olofsen interieur bouw – 482 punten 
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Jeu de Boule donderdag 28 juli 2016 
Na een paar regenbuien, waarna de banen net een zwembad leken, konden de jeu de boule 
wedstrijden toch van start gaan. Er waren 70 teams die fanatiek de strijd met elkaar aangingen.  
Uitslag: 1. De Bacoboellies, 2. De Poldernichten, 3. De Bakkeronies, 4. Het zit er niet in, 5. De 
Keigooiers, 6/7 De Zuidwesters / De Pokéboules, 8/9/10 Verhoeks Transport / Kansloos / De 
Woestijnbekken, Poedelprijs: Brunchboerderij Pelkhoorn. 
 
Veebeoordelen vrijdag 29 juli 2016 
De overkoepeling van Veeteelt Studie Clubs Noord-Holland organiseerde op vrijdag 29 juli het 
Provinciaal Veebeoordelen. 66 deelnemers hebben meegedaan met deze wedstrijd. Speaker: 
Jan Van Weerdenburg. 
· De koeien kwamen van familie Spaander uit Berkhout. 
· Selectie koeien: Jan Van Weerdenburg en Rick Schilder 
· Jury bestond uit: CRV inspecteur Kees Ruijter uit Meppel en melkveehouder en WWS 
paringsadviseur Rienk Jonkers uit Dwingeloo. 
· Scheren en schoonmaken: fam. Spaander en het bestuur OVSC-NH 
· Voorbrengen:  Carolien Postma, Ilona Rooker, Maaike Brouwe, Rianne Bark, Marjolein Kruse, 
Linda Wiedemeijer en Piet Smit.  
 
Boerderijcommissie vrijdag 29 juli 2016 
Ondanks de bui in begin van de middag mocht de pret niet drukken waardoor er smiddags 
weer genoeg aanloop was. Een nieuwe uitdaging was dit jaar de langste krul schaven van 
Frans Konijn.  Het koemelken was weer druk bezocht. De kramen hebben leuk mee gedaan 
met het thema schaap. En als toppunt het spinnen op onze boerderijmiddag. Uitslagen: 
 

Koemelken: 
Volwassenen:   10 t/m 15 jaar     t/m 9 jaar 
1. Daan Kohne   1. Niels de Wit 1850    1. Jens Groot 1180 
2 Gerard Helder   2. Bram vanBaar 1840   2. Lula 1100 
3. Sander Ittman   3. Cas van Dam 1770   3. Sven Groot 1000 
 

Spijkerslaan: 
T/m 9 jaar    10 t/m 14 jaar 
1. Luca de Boer   1. Chris van Dam 
2. Jim de Haan   2. Floris van Klaarbergen 
3. Sven Groot   3. Yoeri de Bakker 
 

Huisdier van de dag: Cavia’s Groot 
Beste appelschiller : Janine Metselaar; Kind: Ryan Pauw 
 

Ringsteken 
t/m 8 jaar      9 jaar en ouder 
1. Elenore Leegwater met Ninj   1. Anniek met Lucky 
2. Kim met Pino     2. Danielle met Suprise 
3. Tyler met Polly     3. Muriel v. Harlingen met Kirsten 
Schoonste geheel: Dorien Leeuw met Volumia 
 

Ponykeuring: 
Rubriek 1      Rubriek 2 
1. Coco Lohstra Mr Mac    1. Linda Lucas met Black Beauty 
2. Babette Boom Miena    2. Bo met Emmy 
3. Tayler met Polly     3. Senna met Stip 
Voorbrengen:  
1. Bo met Emmy 
2. Anne Lucas met Black Beauty 
 
Ruiterdag zaterdag 30 juli 2016 
Zaterdag 30 juli was de ruiterdag bij op de terreinen van de Beemster Ruiters aan de 
Nekkerweg.  
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Autocross commissie zondag 31 juli 2016 
Ook dit jaar waren de weergoden ons heel erg goed gezind. Voor het strand was het te 
koudmakend voor de cross perfect, mooi droog weer , met een behaaglijke temperatuur. 
Het terrein lag er super bij en voldeed aan alle eisen welke de gemeente en verzekering ons 
stelt. Deze eisen worden scherper op momenten dat er iets in het land gebeurd bij een 
evenement. Na het zeer betreurenswaardig incident in Haaksbergen hebben we dat ook 
kunnen merken. Ook wij leren van gebeurtenissen bij ons zelf en maken dan ook aanpassingen 
in onze opstellingen van hekken en tribunes. Vandaar dat de tribune vorig jaar meer naar 
achteren is geschoven en dit jaar meer naar het noorden is neergezet. Op déze manier hopen 
wij de veiligheid van onze toeschouwers en rijders te waarborgen. En deze toeschouwers 
hebben we het afgelopen jaar weer kunnen zien. Het is elk jaar hart verwarmend om de vaste 
schare publiek weer te zien welke veel voldoening geven om dit evenement te organiseren. 
Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen er met de fiets en lopend komen om ons 
evenement te bekijken. Dit jaar hadden we dan ook weer meer rijders, waarvan de dames 
klasse zeker niet is weg te denken uit de cross. De dames gaan er keihard voor en rijden op 
het niveau de heren waardig. In tegenstelling tot het vorige jaar hebben we het dit jaar zonder 
ambulance bezoek af kunnen sluiten, de EHBO heeft wat kleine dingen mogen doen, zoals elk 
jaar hebben we weer op hun expertise kunnen rekenen, hiervoor onze grote dank. Ook 
loonbedrijf Koning heeft ons dit jaar weer fantastisch geholpen om de gestrande auto’s tijdig 
weg te krijgen. Dankzij de beschikbaar gestelde materialen van Gebr. Van het Hek hebben we 
het terrein helemaal naar ons zin kunnen maken. En zeker niet te vergeten, alle vrijwilligers 
welke hun uiterste best gedaan hebben om deze dag te laten slagen, petje af. 
We kunnen de cross van 2016 weer als zeer geslaagd afsluiten en gaan ons voor bereiden op 
de cross van 2017, welke we zeker net zo mooi en beter nog mooier willen maken. 
 
Harddraverij commissie donderdag 25 augustus 2016 
Op 25 augustus 2016 werd de Kortebaandraverij voor de vijfde maal georganiseerd. In nauwe 
samenwerking met de NDR. De uitstekend georganiseerde Kortebaandraverij bij had dit jaar, 
tropische weersomstandigheden en daardoor helaas te weinig publiek. Ondanks dat stond een 
prachtig veld met 28 paarden garant voor mooie sport en spannende ritten afgewisseld door de 
show van tuigpaarden op de kaarsrechte kortebaanpiste van de deels lommerrijke Rijperweg 
prachtig gelegen in het historische centrum van Middenbeemster. Was in 2015 de overmatige 
regenval debet aan een matige toto omzet, dit jaar was het de extreme hitte welke de teller van 
de totalisator liet staan op een omzet van € 16.845,00 (in 2015 € 16.067,00).  
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DE BEEMSTER KUBUS, het eregeschenk van de Stichting Beemster Gemeenschap. 

 
De tekst op het kaartje - behorende bij de Beemster kubus - luidt als volgt: 
 

“U mag het ‘een stukje Beemster’ noemen, zo U een naam wilt geven aan deze 
eenvoudige plastiek. 

 
Het is een eregeschenk dat door de Beemster Gemeenschap wordt aangeboden 
als bewijs van waardering aan personen, verenigingen of instellingen welke zich 
op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Beemster en haar 
inwoners. Terwijl het ook een goede traditie is om het aan te bieden bij de 
uitwisseling tussen gemeenten of gemeenschappen. 
 
Deze kubus, gemaakt door de pottenbakker Hans de Jong naar een ontwerp van 
Henk Tol, symboliseert een aantal facetten van de Beemster. 
 
(….)” 

 
De Beemster kubus is in het verleden uitgereikt aan de onderstaande personen en 
verenigingen *): 
 

 De heer J. Engels   19.. 
 

 Toneelvereniging Middenbeemster 1970 
 

 J. Doets-Frits    1985 
 

 Jan Sanders    1995 
 

 Tine Kooistra    1995 
 

 Tin Noome    1998 
 

 Mies Porte    1999 
 

 Iet Kreuger    2003 
 

 Jan Jobsis    2006 
 

 Voetbalvereniging WBSV  2006 
 

 Ger Albertsma   2010 
 

 Joop Köhne    2013 
 

 Peter Heerschop   2013 
 
ERE-LID *): 

 A.C. Bakker (†) 
 
*) Indien u personen mist in deze opgave, dan verzoekt het bestuur van de Stichting Beemster 
Gemeenschap u bij dezen dit door te geven.   
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AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
 

Naam Woonplaats E-mail 

A.O.V. Beemster Ondernemer Middenbeemster secretaris@beemster-ondernemer.nl 

Uitvaartzorg Purmerend-Beemster Purmerend info@pc.nl 

Beemster Jagersvereniging Middenbeemster beemsterjagers@hotmail.com; 
jpscheringa@hotmail.com 

Beemster Wandelingen Middenbeemster d.ernsting@telfort.nl 

Bibliotheek Waterland, vestiging Beemster Middenbeemster info@bibiliotheekwaterland.nl 

Biljartvereniging "Middenbeemster" Middenbeemster coenengre@planet.nl 

Biljartvereniging "ZoMaarBegonnen" Middenbeemster  

Buurtvereniging "de Knotwilgen" Zuidoostbeemster  

Buurtvereniging "Klaterbuurt en Omstreken 
KEO" 

Westbeemster  

Buurtvereniging "Klaver Vier" Middenbeemster frank@studiorekla.nl 

Buurtvereniging "Noordbeemster"  Noordbeemster buurtverenigingnoordbeemster@hotmail.
com 

Buurtvereniging "Ons Hoekje" Westbeemster inekevanpoelgeest@online.nl 

Buurtvereniging " 't Land van Smit" Middenbeemster  

Caranavalsvereniging "De Leutige Kerckhaen" Middenbeemster ellaverhoeks@gmail.com 

Volksspelencomité Westbeemster 1x verstuurd Westbeemster berkelhoeve@hetnet.nl 

Dam- en Schaakvereniging "Aris de Heer" Zuidoostbeemster paul.verkooijen16@gmail.com 

Dameskoor "Middelwijck" Middenbeemster cjw.vandekleut@quicknet.nl 

Doopsgezinde Zusterkring Onder Ons Middenbeemster  

E.H.B.O. Afd. Beemster Middenbeemster info@ehbobeemster.nl 

Gymnastiekvereniging Hercules Noordeinde info@herculesbeemster.nl 

Historisch Genootschap Beemster Middenbeemster info@historischgenootschapbeemster.nl 

IJsclub Bamestra Zuidoostbeemster ijsclubbamestra@gmail.com / 
info@bamestra.nl 

Jeu de Boules club "Touché une Boule"  Middenbeemster r.van.dijke@quicknet.nl 

Vrouwen Samen Verder V.S.V. Middenbeemster marianne.dekoning@hotmail.com 

Koersbalclub Middenbeemster Middenbeemster  

Koninklijke Muziekvereniging Beemster Fanfare Middenbeemster secretaris@beemsters-fanfare.nl / 
info@beemsters-fanfare.nl 

Lawn Tennis Club Beem-Star Middenbeemster secretaris@beemstar.nl  

LR & PC Beemster-Ruiters Middenbeemster info@beemsterruiters.nl 

Mij. Tot 't Nut van het Algemeen, Dep. 
Beemster 

Middenbeemster nutinfo@hetnutbeemster.nl 

NBvP Vrouwen van Nu, afd. Beemster Westbeemster lange50@hetnet.nl 

Ouderensoos Westbeemster Middenbeemster  

Raad van Kerken Middenbeemster nhkerk.beemster@quicknet.nl 

Seniorenbiljart Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster riaenwimton@gmail.com 

ASV "de Spelemei" Zuidoostbeemster secretariaat@spelemei.nl 

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster 
Speeltuin De Vreugdegaard 

Zuidoostbeemster p.j.klijnsma@planet.nl 

Sportvereniging Beemster Westbeemster secretaris@svbeemster.nl 

Steenwerpersclub "'t Mikpunt" Middenbeemster p.helder@planet.nl 

Stichting Binnendijks Middenbeemster info@binnendijks.nu 
 

Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater Middenbeemster info@hospiceleeghwater.nl/ 
s.fennet@hospiceleeghwater.nl 

mailto:info@hospiceleeghwater.nl/
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Stichting Onder de Linden Middenbeemster secretariaatodl@gmail.com 

Stichting Open Dag Noordbeemster pjmleek@hetnet.nl 

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster buurthuiszuidoostbeemster@live.nl / 
b.klompspaan@quicknet.nl 

Stichting Z.O.B. Events Zuidoostbeemster ron@kampsvanhouts.nl 

Tafeltennisvereniging Beemster Middenbeemster p.bruining@quicknet.nl 

Toneelvereniging Middenbeemster Middenbeemster info@toneelmb.nl 

Toneelvereniging Paulus II Zuidoostbeemster shertol@planet.nl 

Veeteeltstudieclub Beemster Westbeemster richard.caroline@telfort.nl 

Stichting "Beemster's Welvaart" Zuidoostbeemster beemsters.welvaart@live.nl  

H.S.V. de Ringdijk Middenbeemster hsvderingdijk@gmail.com 

Voetbalvereniging W.B.S.V. Westbeemster mvanstigt@kpnmail.nl  

Voetbalvereniging Z.O.B. Zuidoostbeemster hoofdbestuur@vvzob.nl 

Volleybalvereniging "BEVOK" Zuidoostbeemster secretaris@bevok.nl 

WZ & PC Purmerend Purmerend info@wzpc.nl 

Zaalvoetbalvereniging Tornado  nikolaischreuder@hotmail.com 

Zangvereniging Harmonie   Middenbeemster annekegoede@gmail.com 

Zonnebloem afd. Beemster  Westbeemster bderidder8@hotmail.com 

   

   

   

   

 
 
 
 
INVENTARISLIJST 
 
Geluidsinstallatie   : G. Albertsma 
2 x Beamer   
2 x laptop      
      
Toneelpodium    : P. de Wit 
Aankondigingborden 
 
Tent     : schuur op IJsbaanterrein 
 
Kassa-units    : C. van Baarsen (Nekkerweg) 
 
Hesjes verkeersregelaars  : M. Geluk 
 
Poloshirts + gele hesjes BG  : M. Geluk 
 
Fototoestel    : E. Verhoeks 
 
3 Gedichtenbundels (4-mei)   : S. Oudhuis 
 
Fakkel/het vuur   : S. Oudhuis 
 
Beemster Tegel + certificaat  : M. Geluk 
 
Portofoons:    : E. Verhoeks 
 


