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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, 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van de Stichting Beemster Gemeenschap (BG).  Aan mij de 
eer om voor de achtste en laatste keer een voorwoord te schrijven. Conform de statuten van 
onze Stichting mag een voorzitter maximaal acht jaar in functie zijn. Om die reden zal ik de 
voorzittershamer tijdens de Algemene Jaarvergadering op woensdag 25 april 2018 overdragen 
aan onze nieuwe voorzitter. 
 
In de afgelopen 8 jaar heb ik veel van mijn tijd en energie geïnvesteerd in de BG. Zoals u weet 
worden alle functies binnen de BG ingevuld door vrijwilligers. Heb ik er dan niets voor 
teruggekregen? Natuurlijk wel. Dankzij de BG heb ik mogen samenwerken met een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers en mijzelf verder kunnen ontwikkelen. Ook heb ik complimenten en 
waardering gekregen van veel Beemsterlingen. De BG heeft mij veel gebracht in de afgelopen 
jaren en daar ben ik bijzonder dankbaar voor.  
 
In maart 2010 heeft onze voormalige voorzitter Peter Heerschop mij uitgenodigd voor een 
gesprek. Ter voorbereiding op het gesprek heb ik de website 
www.stichtingbeemstergemeenschap.nl goed doorgelezen. Een plaatsje bij de Sectie Welzijn 
leek mij wel leuk. Tijdens het gesprek vroeg Peter al vrij snel of ik beschikbaar zou zijn als 
voorzitter. Over deze vraag moest ik goed nadenken.  
 
In de beginjaren waren de lijnen naar de ambtenaren op het gemeentehuis, de technische 
dienst en de gemeentewerken kort. In 2014 vertrokken de ambtenaren naar Purmerend 
(ambtelijke samenwerking) en was het niet direct eenvoudig om de juiste personen te vinden 
en te bereiken. Ook kwam er een nieuw format voor het aanvragen van de vergunningen voor 
de Beemster Feestweek. Door invloed uit te oefenen binnen de Gemeente Beemster is nu een 
goede samenwerking met de ambtenaren in Purmerend tot stand gekomen. 
 
Door de gewijzigde regelgevingen vergde de organisatie van de Beemster Feestweek 2017 
meer tijd, organisatie en planning bij onze bestuurs-, sectie-, en commissieleden. Het 
programma was in grote lijnen hetzelfde gebleven. Wel hebben we gezocht naar 
vernieuwingen. De ouderenmiddag is verhuisd van Breidablick naar Brasa, zodat de ouderen 
dichter bij de kermis zijn. Op de maandag was er voor de tweede keer een prikkelvrij uurtje. Dit 
speciaal voor de bewoners van Breidablick en mensen die niet tegen harde geluiden en 
kermislichten kunnen. Zij werden feestelijk onthaald op de kermis en mochten gratis in de 
kermisattracties. Ook kregen zij een consumptie en traktatie. De Beemster Feestweek 2017 
was zoals gewoonlijk weer een groot succes en een prachtig feest.  
 
De Kortebaandraverij is een vertrouwd beeld geworden in de Beemster. In 2018 worden de 
Nederlandse Kampioenschappen zelfs in de Beemster gehouden. Dit is een kroon op het werk 
van de Commissie Kortebaan.  
 
In 2017 is er door de Gemeente en de BG een 4 & 5 mei comité opgestart, zodat meer 
Beemsterlingen betrokken worden bij de organisatie van de herdenkingen op 4 mei en de 
activiteiten op 5 mei. Met een enthousiaste groep vrijwilligers willen we verdere invulling geven 
aan een uitgebreider programma voor volwassenen en kinderen.  
De Gemeente Beemster heeft steeds minder geld te besteden. Om die reden is er vanuit de 
Gemeente nu een beperkte subsidie of helemaal geen subsidie meer voor verschillende 
verenigingen in de Beemster. Het (politieke) speelveld wordt ook uitdagender. Vooral als de 
gemeentelijke fusie met Purmerend doorgang zal vinden. Mijn verwachting is dat de BG in de 
komende jaren voor uitdagende afwegingen zal komen te staan bij de organisatie van de 
verschillende activiteiten en evenementen. Wellicht krijgt de BG in de komende jaren te maken 
met een toenemende druk om de doelen te realiseren.   

http://www.stichtingbeemstergemeenschap.nl/
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Om die reden ben ik bijzonder tevreden met de voordracht van mevrouw Erica Helder als 
nieuwe voorzitter. Zij is al lange tijd als vrijwilliger betrokken bij verschillende verenigingen in de 
Beemster. Ook is zij inmiddels al een jaar betrokken bij de BG. Zij is de perfecte kandidate om 
de voorzittershamer over te nemen. Mijns inziens is het na acht jaar een goed moment om 
terug te treden en de taken met een gerust hart aan mevrouw Erica Helder over te dragen, 
zodat zij op een frisse wijze invulling kan geven aan het voorzitterschap. Ik wens Erica veel 
succes in haar nieuwe functie als voorzitter van de BG.  
 
In de afgelopen jaren zijn veel zaken waarbij de BG en haar vrijwilligers betrokken zijn 
beschreven in de Jaarverslagen. Zoals u begrijpt kunnen niet alle activiteiten en evenementen 
worden benoemd. Graag wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om een woord van dank te 
richten aan alle vrijwilligers en Beemsterlingen die hebben bijgedragen aan de bevordering van 
het verenigingsleven en het creëren van een sociaal leefbare omgeving in de Beemster. Dit is 
het bestaansrecht van de BG sinds haar oprichting in 1946 en kan alleen gerealiseerd worden 
dankzij jullie. 
 
Afsluitend wil ik alle BG’ers en Beemsterlingen bedanken voor de prettige samenwerking in de 
afgelopen jaren. Vanzelfsprekend wens ik de BG, de verenigingen in de Beemster en alle 
vrijwilligers het allerbeste voor nu en in de toekomst. 
 

Met vriendelijke groet, 

Leni Greuter - van de Beek 
Voorzitter Stichting Beemster Gemeenschap 
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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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BESTUURSLEDEN  
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Voorzitter  
Leni Greuter - van de Beek 
 

Secretaris 
Marissa Geluk 
 

Penningmeester  
Adri Martens  
 

Bestuurslid/ Adjunct-secretaris 
Yvonne Roelofsen 
 

Vz. sectie Welzijn / bestuurslid  
Suzan Oudhuis 
 

Vz. sectie Sport / bestuurslid 
Jan Piet Ordeman   
 

Bestuurslid 
Ella Verhoeks 
 
 

Bestuurslid  
Peter de Wit  
 

Bestuurslid  
Jan Uitentuis 
 

 

 
BESTUURSLEDEN SECTIE WELZIJN 2017    BESTUURSLEDEN SECTIE SPORT 2017 
 

Voorzitter 
Suzan Oudhuis 
 

Voorzitter 
Jan Piet Ordeman 

Secretaris 
Iris Schipper 
 

Secretaris 
Nelleke Glorie 
 

Bestuurslid  
Carla Velzeboer 
 

Bestuurslid 
Johan Duijn 

Bestuurslid 
Jacqueline Jonk 

Bestuurslid 
Jordan Lommers 
 

Bestuurslid 
Irene Vet 

Bestuurslid 
Marit Mulders 
 

 Bestuurslid 
Paul Mul 
 

 Bestuurslid 
Jeroen Buijs 
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NOTULEN Algemene Jaarvergadering 
Woensdag 26 april 2017, in de Keyserin te Middenbeemster 
 
 
Aanwezig:  
Leden Beemster Gemeenschap: 
Leni Greuter (Hoofdbestuur), Yvonne Roelofsen (Hoofdbestuur), Adri Martens (Hoofdbestuur), 
Ella Verhoeks (Hoofdbestuur), Paul Dekker (Hoofdbestuur), Jaap van der Oord (Hoofdbestuur), 
Peter de Wit (Hoofdbestuur), Mario Jonk (Hoofdbestuur en sectie Welzijn), Jan Piet Ordeman 
(Hoofdbestuur en sectie Sport), Marissa Geluk (Hoofdbestuur), Paul Mul (sectie sport), Johan 
Duijn (sectie Sport), Peter Koning (sectie Sport), Suzan Oudhuis (sectie Welzijn), Anton Rood 
(sectie Welzijn), Jan Uitentuis (Hoofdbestuur)  
Aangesloten verenigingen en andere betrokkenen:  
Gerrit Albertsma (Geluid), Fred Bol (Geluid), Martine Ordeman (Beemster Fanfare), Geert 
Heikens (Binnendijks), Joop Köhne (Voetbal en Autocross), Cees Pauw (Steenwerpen), Co 
Konijn (Harddraverij), Simon Bosga (Harddraverij), Jan Tuyp (EHBO), Peter Ootes 
(Seniorenbiljart ZOB), Gea Hiddinga (LR & PC Beemsterruiters), Marjanne Leenstra, J. De 
Vries – Peetoom, Barabara Jonk – De Lange, Erica Helder 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Marit Mulders (sectie Sport), Jacqueline Jonk (sectie Welzijn), Carla Velzeboer (sectie Welzijn), 
Iris Schipper (sectie Welzijn), Jeroen Buijs (sectie Sport), Nelleke Glorie (sectie Sport), Jordan 
Lommers (sectie Sport), Wim Konijn (catering), Herman Weegenhuisen, A.O.V. Beemster 
Ondernemer, Uitvaartzorg Purmerend Beemster, Bibliotheek Waterland, Dameskoor 
‘Middelwijck’, Gymnastiekvereniging Hercules, Koersbalclub Middenbeemster, Stichting 
Hospice Het Thuis van Leeghwater, Toneelvereniging Middenbeemster, Zonnebloem 
 

1. Opening 

- Leni Greuter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
- Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Erie de Ruiter; Erie is jaren 

bestuurslid geweest van de BG en heeft tot vorig jaar de organisatie van de 4 
mei herdenking verzorgt. Er wordt een minuut stilte gehouden ter 
nagedachtenis aan Erie. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- De BG heeft het jubileumjaar met het 70 jarig bestaan achter zich gelaten. In dit 

jubileumjaar heeft de BG van burgemeester Van Beek de Beemster Tegel 
ontvangen als waardering voor de grote inzet voor de Beemster samenleving. 
De tegel en oorkonde zijn aanwezig om te bewonderen. 

- In maart is er een cursus geweest voor de verkeersregelaars op het stadhuis in 
Purmerend en de code voor de digitale cursus is geldig tot 30 april. 

- Vorig jaar is er een evaluatie geweest van de sport- en cultuurprijs die om de 
twee jaar wordt uitgereikt. Er werd geconcludeerd dat het moeilijk was om 
genomineerden te vinden voor de cultuurprijs en dat de sportprijs vaak mosterd 
na de maaltijd was, omdat er een te lange tijd tussen de sportprestatie en de 
uitreiking zat. Voor 2018 is er gekozen voor een veranderd concept voor de 
sportprijs dat samen met de BG zal worden opgezet. 

- De organisatie van Beemster Kinderen in Beweging (BKB) heeft de BG vorig 
jaar benaderd met de vraag of zij konden aansluiten bij de BG met als 
voornaamste reden subsidieaanvraag en ondersteuning. Onze penningmeester 
Adri Martens sluit aan bij BKB om de subsidie aan te vragen en financiële 
zaken te regelen. 

- Leni en Suzan zijn bij de burgemeester geweest omdat zij en andere opzet 
wilde voor de 4 mei herdenking, namelijk dat deze georganiseerd wordt vanuit 
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de gemeenschap en dat de Beemsterling centraal staat in de vorm van een 4/5 
mei comité. In de vergadering van het hoofdbestuur van 12 april jl. is besloten 
dat de BG dit volgend jaar wil gaan opzetten en dat de gemeente blijft 
faciliteren. De herdenking is nu twee jaar door sectie Welzijn georganiseerd, 
maar valt in 2018 weer onder het hoofdbestuur. 

- De pluim is dit jaar naar Herman Weegenhuisen gegaan. Herman is een echt 
gemeenschapsmens en zet zich op vele manieren vrijwillig in. Hij heeft namens 
de BG bloemen ontvangen van Leni Greuter. Herman is niet aanwezig, maar 
heeft nog een mail gestuurd om de BG hiervoor bedanken en geeft aan dat je 
als vrijwilliger gewoon dingen doet die je leuk vindt en dat daar wat hem betreft 
niets tegenover hoeft te staan en omdat geen enkele vereniging kan 
voortbestaan zonder behulp van vrijwilligers. 

- Leni bedankt Marissa en Yvonne voor het verzorgen van het jaarverslag 
 

3. Notulen Algemene jaarvergadering 20 april 2016 
- De notulen van de jaarvergadering 2016 worden goedgekeurd en Marissa 

wordt bedankt voor de verzorging hiervan. 
 

4. Jaarverslag Hoofdbestuur 
- Yvonne doet verslag van de punten uit het hoofdbestuur. Zie jaarverslag.  

5. Jaarverslag sectie Welzijn 

- Mario leest het jaarverslag van sectie Welzijn voor. Zie jaarverslag.  

6. Jaarverslag sectie Sport 
- Jan Piet Ordeman doet verslag van de activiteiten van sectie Sport in 2016. Zie 

jaarverslag.  

7. Trekkertrek 2016 

- Jan Piet doet verslag van de trekkertrek. Zie jaarverslag.  

8.  Autocross 2016 

- Paul doet verslag van de autocross. Zie jaarverslag. 

9. Harddraverij 2016 
- Jaap doet verslag van de kortebaandraverij. Zie jaarverslag. 

 

10. Boerderijcommissie 

- Peter doet verslag van de boerderijmiddag. Zie jaarverslag. 
- Er hebben een aantal commissieleden afscheid genomen dit jaar, er wordt nog 

gezocht naar versterking. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 
info@beemstergemeenschap.nl 

11. Kermiscommissie 

- Jaap doet verslag van de kermis.  
- Donderdagavond gestart met opbouw, vrijdag kwamen ook nog enkele 

exploitanten. Zaterdagochtend was de bijeenkomst in café De Oude Munt met 
daarna de schouw van onder andere het kermisterrein door de gemeente. Uit 
de evaluatie op zondag bleek dat de exploitanten graag terugkomen naar de 
Beemster. Maandag om 13.00 uur waren alle exploitanten zoals afgesproken 
weer vertrokken. 

 

12. Toelichting Winst en Verliesrekening en Begroting 
- Adri doet verslag van de financiën. Zie financieel jaarverslag. 

13. Kascontrole en dechargeren bestuur 
- Op 18 april hebben Simon Bosga en Jim Enthoven de kascontrole uitgevoerd. 
- Simon geeft aan dat zij geen onjuistheden hebben aangetroffen en verzoekt het 

bestuur te dechargeren. 
- Het bestuur wordt gedechargeerd. 
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14. Benoeming kascontrole commissie 

- Simon Bosga en Mario Jonk zullen de volgende kascontrole uitvoeren.  
 

15.  Bestuurswijzigingen en –verkiezingen 

- Aftredend en niet herkiesbaar voor het hoofdbestuur is Jaap van der Oord 
- Aftredend en niet herkiesbaar voor het hoofdbestuur is Paul Dekker 
- Aftredend en niet herkiesbaar voor het hoofdbestuur en sectie Welzijn is Mario 

Jonk 
- Aftredend en niet herkiesbaar voor sectie Sport is Peter Koning 
- Aftredend en herkiesbaar voor het hoofdbestuur is Marissa Geluk 
- Aftredend en herkiesbaar voor sectie Sport is Johan Duijn. 
- Kiesbaar zijn Jan Uitentuis voor het Hoofdbestuur en Anton Rood voor sectie 

Welzijn 
- Wisseling in het bestuur: Suzan Oudhuis (zal in sectie Welzijn de rol van de 

voorzitter op zich nemen en treed toe tot het hoofdbestuur) 
 
Jan en Anton stellen zichzelf kort voor aan de aanwezigen. 
 
De aanwezigen gaan akkoord met bovenstaande veranderingen.  
 
Er worden mooie woorden van dank gesproken over Peter door Jan Piet, over 
Jaap door Ella en over Mario en Paul door Leni. De aftredende bestuursleden 
delen hun ervaringen en allen zijn blij onderdeel uitgemaakt te hebben van de 
BG.  

16. Mededelingen uit de verenigingen 

- Dinsdag 4 juli is het inschrijven steenwerpen (in de Beemster Feestweek op 
dinsdag 25 juli). Van 19.00 uur tot 20.00 uur kunnen de inschrijfformulieren 
ingeleverd worden en indien nodig wordt er om 20.00 uur geloot. 

- Joop Kohne noemt op dat SV Beemster er voor openstaat om de Beemstercup 
daar te laten plaatsvinden. De BG neemt dit mee. 

 

17. Rondvraag 
- Barbara: 16 jaar BG kan ik iedereen aanraden 
- Geert Heikens geeft aan dat hij in juni theatrale rondleidingen door 

Middenbeemster verzorgd en iedereen is welkom. Het kost € 2,50 per persoon. 
 

18. Afsluiting en foto presentatie 
- Leni bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.  
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ROOSTER VAN AF- EN AANTREDEN 
Rooster is geldig voor de jaarvergadering 2017 
HB  = Hoofdbestuurslid        Welzijn = Lid sectie Welzijn         Sport  = Lid sectie Sport 
 

Naam Functie Jaar van 
aantreden 

Aftredend 
en 

WEL 
herkiesbaar 

Aftredend en 
NIET 

herkiesbaar 

Leni Greuter - van de Beek HB 2010  2018 

Jordan Lommers SPORT 2010  2018 

Marit Mulder SPORT 2011  2019 

Yvonne Roelofsen HB 2012  2020 

Nelleke Glorie SPORT 2012  2020 

Carla Velzeboer WELZIJN 2012  2020 

Ella Verhoeks HB 2012  2020 

Marissa Geluk HB 2013  2021 

Johan Duijn SPORT 2013  2021 

Jacqueline Jonk WELZIJN 2014 2018 2022 

Suzan Oudhuis HB/WELZIJN 2014 2018 2022 

Jan Piet Ordeman HB/SPORT 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 

Jan Uitentuis HB 2017 2021 2025 

Anton Rood WELZIJN 2017 2021 2025 

     

     

 
Nieuwe bestuursleden: 

- Hoofdbestuur: Erica Helder 
- Sectie Sport: Richard Knook 
- Sectie Sport: Leonard van der Helm 
- Sectie Welzijn: Johan de Ruiter 
- Sectie Welzijn: Antoinet v.d. Bijl 
- Sectie Welzijn: Marjolein Belkom 

Aftredend en herkiesbaar 
- Hoofdbestuur/Sectie Welzijn: Suzan Oudhuis 
- Hoofdbestuur/Sectie Sport: Jan Piet Ordeman 

Aftredend en niet herkiesbaar 
- Hoofdbestuur: Leni Greuter  
- Sectie Sport: Jordan Lommers  
- Sectie Welzijn: Jacqueline Jonk 
- Sectie Welzijn: Carla Velzeboer 
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Activiteiten in de Beemster Feestweek 2017 
 

1 Algemene Zaken Leni Greuter 

2 Beemster Kermis Ella Verhoeks, Peter de Wit, Jan 
Uitentuis 

3 Viswedstrijd, Beemster Feestweek Jeroen Buijs 

4 Opening kermis Carla Velzeboer, Irene Vet 

5 Zeskamp 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 3 tegen 3 voetbal Yvonne Roelofsen, Jeroen Buijs 

11 Veebeoordelen Johan Duijn 

12 Huis en Boerderijdierenmiddag Peter de Wit 

13 Skelterrace Nelleke Glorie 

14 Kindermiddag Jacqueline Jonk, Irene Vet 

15 Beemsteravond  Suzan Oudhuis, Iris Schipper 

16 Vuurwerk Peter de Wit 

17 Autocross  Paul Dekker 

18 PR en Website Yvonne Roelofsen en Ella Verhoeks 

19 Kassacommissie Marissa Geluk 
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Activiteiten buiten de Beemster Feestweek  
 

1 Klaverjassen / Keezen Marit Mulders 

2 Kunst van zolder Suzan Oudhuis, Iris Schipper 

3 Nationale Buitenspeeldag Jacqueline Jonk, Carla Velzeboer 

4 Harddraverij Jaap van der Oord 

5 Herfstactiviteit Irene Vet, Jacqueline Jonk,  
Carla Velzeboer 

6 Verkeersregelaars Leni Greuter, Marissa Geluk  

 
 
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  2017 
 
In het jaar 2017 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.  
 
Middag voor mensen/kinderen met een beperking maandag 24 juli 2017 
Op maandagmiddag van de Beemster Feestweek heeft voor de 2e keer de middag 
plaatsgevonden voor mensen/kinderen met een beperking, oftwel een prikkelvrije kermis 
middag. Na het succes van vorig jaar, was het dit jaar nog drukker, met kinderen, ouderen, 
begeleiders, maar ook 19 ouderen van de gesloten afdeling van Middelwijck en hun 
begeleiders brachten een bezoek aan de kermis. 
Op deze middag worden de geluiden en lichten gedempt, zodat er minder prikkels zijn en 
minder "herrie". De aanwezige bezoekers hebben weer zichtbaar genoten van alle 
deelnemende attracties. Ook werden er oliebollen gesponsord voor de liefhebbers. Na afloop 
kregen ze allemaal een lekkere spek, gesponsord door de fam. Kallenkoot en een glaasje 
limonade van Bart en Karin, bij het Beemster Spijshuis. Deze middag wordt aangeboden voor 
de deelnemende kermisexploitanten, die er zelf ook altijd erg van genieten. En met de hulp van 
de vrijwilligers is het weer een succesvolle middag geworden. 
  
Vuurwerk zaterdag 29 juli 2017 
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.  
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SECTIE SPORT 2017 
 

Klaverjassen en Keezen dinsdag 21 februari 2017 

Op dinsdag 21 februari 2017 was het weer tijd voor het jaarlijkse keez- en klaverjasevenement 
georganiseerd door de Stichting Beemster Gemeenschap. Dit jaar deden er elf teams mee bij 
het klaverjassen en vier teams bij het keezen. Om 20.00 uur barstte de strijd los tussen alle 
deelnemers. Het was een sportieve strijd met een verrassende uitslag na drie rondes 
klaverjassen. De titelverdediger van vorig jaar, de Veeteeltstudieclub, kon helaas hun titel niet 
prolongeren, zij werden derde. De eerste prijs ging dit jaar naar het team Cojopipako met 
20004 punten. Zij wonnen allemaal een mooi pakket samengesteld met Beemsterprodukten: 
kaas van boerderij Groot, Beemsterbier, Beemsterchocola, Beemsterknoflook en een lekkere 
fles Beemsterappelsap. De indiduele winnaars mochten allemaal iets kiezen van de 
prijzentafel. Hier stonden ook diverse Beemsterprijzen. 
Bij het keezen was dit jaar ook een nieuwe titelwinnaar na 4 rondes. Vorig jaar werden ze nog 
tweede maar dit jaar wist team de Zonnebloem de titel binnen te halen. Zij wonnen ook een 
lekker Beemsterpakket. De overige winnaars: 
 
Klaverjassen: 
Teams: 1.Cojopipako - 20004 punten, 2. Senioren biljart Zob. - 18946 punten,  
3. Veeteeltstudieclub - 18739 punten 
Individueel: 1. Jos de Wit – 5422, 2. Cosimo – 5398, 3. Wim Ton – 5235 
Poedelprijs: Kees Timmer - 3362 punten 

Keezen: 
Teams: 1. De Zonnebloem - 456 punten, 2. Westerhem/land van Smit - 412 punten, 3. 
Beemsters fanfare - 403 punten. 
Individueel: 1. Maartje Glorie - 146 punten, 2. Trudie Boots - 133 punten, 3. Trudy Konijn - 130 
punten. 
Poedelprijs: Marianne Homan - 38 punten 

Vissen zaterdag 22 juli 2017 

Op zaterdag 22 juli werd de Beemster feestweek afgetrapt met de jaarlijkse viswedstrijd. Deze 
wordt sinds een paar jaar geörganiseerd in het dorp langs de straten Poortugal en Meerhoeve. 
Er waren 12 teams ingeschreven en aanwezig op het parcours. Het startsein voor de eerste 
stek klonk om 19:00 uur waarna 48 haken te water werden gelaten. De eerste stek werd gevist 
op Poortugal. Tijdens de wedstrijd was het weer beter dan van te voren verwacht werd en er 
werd flink wat gevangen tijdens de eerste stek. Na 30 minuten klonk het sein voor de start de 
tweede stek. Dit stek werd gevist langs dezelfde sloot maar dan een vak verder. Hier werden 
ook mooie vangsten geboekt. De laatste stek werd gevist langs het meertje bij Meerhoeve. Hier 
viel de vangst wat tegen en kon het winnende team het verschil maken waardoor ze met 
afstand eerste werden. 
 
Uitslag viswedstrijd teams: 1. De Beemsterjagers (65 vissen), 2. De rechte haak (48 vissen), 3. 
Revin (34 vissen). 
Individuele prijzen: 1. JanPiet Scheringa (29 vissen), 2. Jeroen Buijs (21 vissen), 3. Eric 
Meijssen (20 vissen).  
 
Het totaal aantal vissen dat tijdens de wedstrijd werd gevangen was 257 vissen. Dit aantal 
werd door Manon Sanders het meest benaderd tijdens het invullen van de verwachting vooraf. 
Alle winnaars hebben leuke prijzen mogen ontvangen die varieerden van een cadeaupakket tot 
een fles bier en bonnen die te besteden zijn op de kermis. Wij vonden het een geslaagd 
evenement en hopen dat de deelnemers dat ook vonden. 
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Zeskamp zondag 23 juli 2017 

Na een aantal weken oefenen, joker knutselen en toch veel vraagtekens hebben over welke 
spellen er komen en hoe deze dan ook gaan, mochten de sportteams, vriendenteams of 
familieteams dan eindelijk op zondag 23 juli aan de start verschijnen van een zeskamp. De BG 
Sectie Sport was de zaterdag vooraf al druk bezig in het warme weer om de zeskamp op te 
zetten en de spellen nog een laatste check te geven. Even na 12.00 uur was daar dan het 
startsein. Na wat kleine opstartproblemen werd er gestart met twee verschillende 
openingsspellen. Deze spellen werden door alle 20 teams gelijktijdig gespeeld. Het eerste spel 
hiervan bestond uit het maken van een zo lang mogelijk woord, bekend vanuit de Van Dale, 
met een setje letters in een tijdsperiode van 4 minuten. Er kwamen een aantal mooie woorden 
uit vandaan richting de jury, waaronder het woord eenrichtingsverkeer; goed voor het hoogst 
aantal punten in dit spel. Daarnaast werd druk gepuzzeld en kwamen ook woorden zoals 
werelderfgoed, feestweek en kinderwagen voorbij. Het tweede openingsspel zorgde voor wat 
meer bezigheid binnen de teams. De opdracht was om een zo lang mogelijk menselijk lint te 
maken met 8 teamleden. Kleding mocht hierbij gebruikt worden maar moest wel verbonden zijn 
aan beide zijden met een persoon. Schoenveters werden uit de schoenen gehaald en rekbare 
leggings werden uit model gehaald om ervoor te zorgen dat men een zo lang mogelijk lint kon 
maken. Het langste team behaalde hierbij een afstand van bijna 39 meter. 
Na de openingsspellen gingen de acht zeskampspellen van start. Dit jaar opnieuw de 
mysteriegame, deze bestond uit het bekende spelletje spijkerpoepen. De wip, vorige editie 
speciaal gemaakt voor de zeskamp, werd ook dit jaar weer goed gebruikt en in balans 
gehouden door de teams. De stormbaan bestond dit keer uit een twee meter hoge bal waar 
een persoon van het team op moest en een touwladder richting een bel. Nieuw deze zeskamp 
was het hoepelspel, waarbij teams door middel van een hoepel pittenzakken konden verdienen 
en deze in de hoepels op de grond moesten proberen te gooien die verschillende punten waard 
waren. Ook de boter-kaas en eieren was nieuw: teams moesten met zwemband een parcours 
afleggen die bestond uit een balk boven een waterbak en een zeven meter lange kruiptunnel. 
Aan het einde van het parcours lag dan het boter-kaas en eierenveld en moest men de 
zwemband plaatsen om vervolgens terug te rennen en de volgende met zijn of haar zwemband 
te laten vertrekken. Vele teams haalden hier een flink nat pak door de waterbak. Maar wanneer 
dat bij dit spel niet was gelukt, dan gebeurde dit wel bij de waterbak waar men de tegenstander 
moest proberen van de balk af te gooien. Mocht men ook daar geen nat pak hebben gekregen, 
dan zorgde de flinke regenbui halverwege de spelmiddag hier wel voor! Deze dag was echter 
het gezegde waar, want na deze regen kwam toch echt opnieuw de zonneschijn erbij en 
hebben we de zeskampmiddag goed kunnen afronden.  
In het zonnetje hebben we dan de prijsuitreiking mogen doen, waarbij met 240 punten het team 
Komt dat zien, aangemeld door Martine Ordeman, de 
eerste prijs mee naar huis mocht nemen. Op de tweede 
plaats was Koktransport (233) en derde werden de 
Kanibaaltjes (225). Een eervolle vermelding voor nummer 
vier, Buurtvereniging Ons Hoekje, en nummer vijf, team 
Waal was wel op zijn plaats aangezien zij niet ver achter 
het erepodium zaten met hun puntenaantal. De 
originaliteitsprijs ging dit jaar naar de Loeiende Koe voor 
hun vrolijke en levendige joker. 
 

Beemstercup maandag 24 juli 2017 

Ondanks het wisselvallige weer is het tijdens de Beemstercup droog gebleven en kwam zelfs 
het zonnetje nog even tevoorschijn. De avond begon weer met de wedstrijd tussen de 
veteranen van WBSV en SV Beemster onder leiding van scheidsrechter Nico de Lange. De 
mannen hadden er weer zin in. De wedstrijd ging gelijk op, maar op slag van rust scoorde Sieb 
Noome namens SV Beemster de 1-0. Jan Piet Ordeman kopte prachtig de gelijkmaker binnen 
na een goede voorzet van Robert Ootes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel met nog 
doelpunten van Nicolai Schreuder voor SV Beemster en Robert Ootes voor WBSV.  
Hierna begon de hoofdwedstrijd tussen SV Beemster en ZOB. Beide teams begonnen fanatiek 
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onder leiding van scheidsrechter Harry van Etten en assistent scheidsrechters Ton Stroobach 
en Cor Beuving. De eerste helft gaat gelijk op. Na 20 minuten spelen krijgt ZOB een penalty 
toegewezen die  keurig wordt binnen geschoten door Kevin Grent. SV Beemster komt al snel 
terug want na 23 minuten spelen scoort Angelo de Voer met een goed schot de gelijkmaker 
binnen. Hoewel er nog een aantal kansen waren over en weer, gaan we de rust in met een 1-1 
stand. 
Tijdens de rust werd er weer gestreden om de penaltybokaal. Na een spannende penalty reeks 
wordt de bokaal gewonnen door Dante Blankendaal van ZOB. Met zijn sterke linkerbeen 
scoorde hij na een verlenging van de penalty’s de meeste keren raak. 
In de tweede helft wordt ZOB sterker en in de 70e minuut is het wederom Kevin Grent die de 
bal tegen de touwen schiet. Met een 2-1 voorsprong voor ZOB gaat Beemster op zoek naar de 
gelijkmaker maar het lukt niet meer om de gelijkmaker binnen te schieten. Aansluitend wordt 
direct de prijsuitreiking gedaan op het ijsbaan terrein en gaat ZOB net als vorig jaar met de 
Beemstercup naar huis. Dylano Twine van ZOB wordt uitgeroepen tot ‘Man of the match’. 

Beachvolleybal woensdag 26 juli 2017 

160 kuub zand van loonbedrijf en grondverzet JAN Koning, vroege werkuren voor de BG Sectie 
Sport, droog weer maar vooral 35 enthousiaste teams zorgden dit jaar voor een mooi 
beachvolleybalevenement op de woensdagavond in de Beemster Feestweek. Speaker Marije 
Francis zorgde ervoor dat precies om 17.10 de eerste voorwedstrijd weer van start ging. Vele 
teams hadden zich vooraf ingeschreven, maar helaas was er slechts plek voor 35 teams die in 
een speelschema, waarbij ze wisselden van velden, hun voorwedstrijden konden spelen. De 
voorwedstrijden werden zeer sportief maar ook fanatiek gespeeld door de teams en met een 
korte pauze ertussenin, speciaal voor de hardwerkende scheidsrechters, was er ook even 
ruimte om op adem te komen. Na de voorwedstrijden bleven de acht sterkste teams over en 
gingen zij spelen in de kwartfinales. In deze kwartfinales bevond zich ook de titelverdediger van 
2016, team 2, en de titelhouder van 2014, Kroeg Roet. Helaas waren andere teams sterker en 
hebben deze beide teams na de kwartfinales het spel moeten verlaten. De halve finales gingen 
bepalen wie er daarna voor de 3e en 4e plaats zou spelen en wie er zou gaan spelen om de 
titel van 2017. De 3e en 4e plaats werd uiteindelijk gespeeld door Hillbillies & Co tegen Team 
1. Team 1 was hierbij met een sterke eerste helft uiteindelijk te sterk voor Hillbillies & Co (30-
17) waardoor Hillbillies & Co naar huis is gegaan met de eervolle vermelding van de vierde 
plaats. De strijd om de eerste plaats was nog lang spannend in het spel. Net iets hoger wist 
lang aansluiting te vinden bij Edam 1, maar aan het einde was het Edam 1 die de laatste 
punten naar zich toehaalde, ondanks de druppels regen die ondertussen over de velden 
gingen, en hiermee naar huis is gegaan met de eerste prijs. 
1. Edam 1, 2. Net iets hoger, 3. Team 1, 4. Hillbillies & Co, 5. Team 2 
 

Skelterrace donderdag 27 juli 2017 

Men neemt een mooi straatparcours rondom een speeltuin, een aantal hekken om af te zetten, 
strobalen om harde botsingen te voorkomen, een finishvlag en droog weer en men heeft een 
skelterrace! 80 kinderen stonden donderdagavond aan de 
start van de skelterrace. Nadat vorig jaar voor het eerst was 
geprobeerd om ook met kinderen van 3 en 4 jaar een race 
te rijden, is het dit jaar nogmaals gebeurd. Hier was zelfs 
zoveel animo dat de kinderen van 3 jaar in meerdere 
manches de wedstrijd hebben gereden. Daarom waren er 
ook 2 winnaars bij de 3 jarigen, namelijk Eline Knip en Dewi 
Tuyp. Deze meiden hadden vanaf de start al een 
voorsprong op de overige mannelijke en vrouwelijke 
coureurs in deze klasse. Zowel de 3 jarigen als de 4 jarigen 
reden 1 rondje om de speeltuin. Bij de 4 jarigen was hierbij 
Mats van der Nes toch wel de snelste en ging met de 
gouden medaille naar huis toe. De iets grotere skelters kwamen tevoorschijn aan de start bij de 
5 en 6 jarigen. Er werd hard gestreden om het erepodium die vervolgens gemaakt mocht 
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worden met Wout Kwantes (1), Nikki Hellingman (2) en Siem Betlem (3) voor de 5 jarigen en 
met Aafke Francis (1), Matthijs Zijlstra (2) en Lucas Bruin (3) bij de 6 jarigen. 3 rondjes om de 
speeltuin was de opdracht vanaf de 7 jarigen. Ook bij deze leeftijdsgroep weer veel animo dus 
dubbele winnaars aangezien er meerdere manches werden gereden. Het goud was hierbij 
goed voor Nils Groot in manch 1 en Bram Betlem in manch 2. Het zilver ging naar Stijn Klaver 
en Ilse Jantjes. Bij de start van de 8 jarigen kon het verschil goed gezien worden. Wat worden 
deze kinderen alweer groot! Een aantal van deze 8 jarigen had al wel eens eerder meegedaan 
aan de race en ook zeker wel eens eerder een medaille gewonnen. Zo ging Pien Stolp, na 
vorig jaar de bronzen medaille, er dit jaar vandoor met de gouden medaille. Daarmee haar 
mannelijke tegencoureurs achter zich latend! Boy Akkerman nam bij de race van de 9 jarigen 
zijn tweede gouden medaille mee naar huis. Hier achteraan zaten Sven Groot, dit jaar de 
tweede plaats en vorig jaar de derde, en Tessa Oudshoorn, vorig jaar net buiten het podium en 
dit jaar de derde plaats! Bij de 10, 11 en 12 jarigen waren Dave de Boer, Lauren Timmer en 
Tycho Bakker nog de snelste op het parcours en gingen zij naar huis met een gouden medaille. 
Alle kinderen die meededen aan deze activiteit kregen een zuurstok en een muntje van een 
kermisattractie wanneer zij de finishvlag voorbij kwamen. 
 

3 tegen 3 voetbal donderdag 27 juli 2017 
Na een jaartje afwezigheid was het 3×3 toernooi voetbaltoernooi weer terug dit jaar. Op 
woensdag en donderdag voorafgaand aan het toernooi, werd er alweer druk opgebouwd op het 
ijsbaanterrein; de hekken en palets werden geplaatst en de lijnen getrokken. Vijf damesteams 
en dertien herenteams hadden zich opgegeven dit jaar. Er deden veel oude bekende teams 
mee, maar er is ook een nieuwe generatie voetballers opgestaan. Om 18.00 uur begon het 
toernooi onder prima weersomstandigheden. Er werd lekker en sportief gespeeld door alle 
teams en er was ook aardig wat publiek op de been om de sportievelingen aan te  moedigen. 
Bij de heren werd een team dat al vaker heeft meegedaan eerste, de Powerpuff Girls. Een 
knappe tweede plaats was er voor de heren van Coudron & Co die voor het eerst meededen 
aan het toernooi. De Pink Ladies prolongeerden hun nummer 1 plek bij de dames en werden 
op de voet gevolgd door de Bende van Ellende. 

Uitslag heren:                                                              Uitslag:  

1. Powerpuff Girls                                                        1. Pink Ladies 

2. Coudron & Coo                                                        2. De bende van ellende 

3. Hoppies mannen                                                      3. De 3 musketiers 

4. Installatietechniek Zeeman                                     4. De Gehaktballen 

5. De Kerckhaen                                                           5. Kweet t niet 

6. FC PMN 

7. TNT 

8. Hop Mannen 

9. FC Vreugde 

10. Rick van Kleefbouw 

11. Bar veul bier 

12. Heb Geen Printer 

13. Kroeg Roet 
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SECTIE WELZIJN 2017 

 
Kunst van zolder zondag 26 maart 2017 
Zondag 26 Maart 2017 was het weer zover. Eens in de drie jaar organiseert de Stichting 
Beemster Gemeenschap, sectie Welzijn in samenwerking met het Historisch Genootschap op 
de derde zondag van maart Kunst van Zolder.  
Heeft u tussen Kunst en Kitsch wel eens gezien op tv? Kunst van Zolder is een zelfde variant. 
Mensen waren in de mogelijkheid om voor EUR 3 een product te laten taxeren door taxateur 
Dhr. Van Aalst, die er samen met zijn dochter een mooie dag van heeft gemaakt. Er kwam van 
alles voorbij schilderijen, potten, bestek, tekeningen, te veel om op te noemen. Het één was 
een tegenvaller met weinig waarde, het ander een uitblinker met waardes rond de EUR 2000. 
De dag was per vijf minuten volgepland met taxaties, dit waren er totaal zo’n vijf. Er hing een 
gezellige sfeer. 
De organisatie wilt deaanwezigen bedanken voor hun gezelligheid en komst, de taxateur voor 
zijn inzet, het Historisch Genootschap en met name Jan Jobsis die hier komende maand 
afscheid van zal nemen, voor zijn jaren lange inzet. Ook willen wij Slagerij Vet bedanken voor 
de heerlijke vleeswaren. Wij hopen u allen over drie jaar weer te mogen verwelkomen. 
 
4 mei Herdenking donderdag 4 mei 2017 
Belangstellenden waren vanaf 17.00 uur welkom bij de boerderij van de familie van Kempen 
aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster. Er was ontvangst met een kopje koffie, waarna er werd 
gewandeld naar het monument. Daar begon om 18.00 uur de herdenking. Het korte 
programma omvat toespraken, krans- en bloemenlegging en stilte. Het Rafa squadron the 
Edambusters (oude éénmotorige vliegtuigen) vlog in formatie over. Om 19.00 uur werd de 
herdenkingsbijeenkomst vervolgd in de Keyserkerk in Middenbeemster. Na afloop van de 
herdenkingsbijeenkomst startte de Stille tocht naar het Monument op ’t Landje alwaar de 
R.A.F.A. -Pipe-Band speelde. Om 20.00 uur volgden twee minuten stilte, voorafgegaan door 
het blazen van de Last Post en afgesloten door Reveille (trompet: Martin Stroet). Tijdens de 
kranslegging speelde opnieuw de R.A.F.A. –Pipe-Band. Zij sloten vervolgens de plechtigheid 
af. Namens Stichting Beemster Gemeenschap werd de declamatie gedaan door Paul Dekker 
en Mario Jonk.  
 
Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017 
De Nationale Buitenspeeldag 2017 mag wederom tot 
een groot succes genoemd worden. 
Circa 200 enthousiaste kinderen konden zich 
ruimschoots vermaken in de speeltuin De Spelemei te 
Zuidoostbeemster. Kinderen konden zich laten 
schminken en zich volop uitleven op een levensgrote 
krokodil als stormbaan. Na al dit vertier werd er voor een 
verkoelend ijsje en limonade gezorgd.  Mede dankzij het 
voortreffelijke weer, waar menig zonnebrandflesje werd 
aangebroken, kunnen we terug kijken op een 
overweldigend succes. Via deze weg willen wij het 
comité van de Spelemei bedanken voor hun inzet en 
gastvrijheid.  
 

Opening kermis zondag 23 juli 2017 
Zondag 23 juli was het weer zover. De opening van de Beemsterkermis. Dit jaar is sectie 
Welzijn voor een optocht gegaan met een super leuk dweilorkest van de Beemster fanfare. 
Vooraf werden de kinderen voorzien van een masker welke zij konden versieren en waarvoor 
zij op de kermis een muntje kregen voor een willekeurige attractie. Om 13.30 uur stonden we 
klaar om alle kinderen te ontvangen. Helaas begon het juist toen te regenen. Omdat wij bij 
Brasa onder het afdak konden staan zijn wij om 13.35 uur gestart met de optocht. Met het 
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dweilorkest voorop gingen de kinderen die al aanwezig waren mee in een optocht en tijdens 
deze optocht sloten er steeds meer kinderen aan.. iedereen trotseerde de stortbui! 
Burgemeester Van Beek wenste 125 kinderen (en hun ouders en iedereen die mee was) een 
mooie kermisweek. Na gezongen te hebben ging de kermis open en konden de kids genieten 
van hun gratis ritje in een willekeurige attractie.  
 
Seniorenkermis voor de jongeren van vroeger donderdag 27 juli 2017 
Rond 14.30 uur mochten wij de eerste mensen ontvangen. Uiteindelijk zaten er ongeveer 180 
mensen op het terras bij Brasa. Ze werden welkom geheten met een borrel en iedereen ontving 
een lootje voor de loterij. Hierna speelde het koor Rondje Mokum, een gezellig meezing 
programma voor iedereen, de sfeer zat er al snel goed in! Brasa heeft heerlijke hapjes en 
drankjes verzorgd voor de senioren en aan het einde van het programma heeft iedereen 
kunnen genieten van een heerlijke oliebol, 
gesponsord door Gouki de Oliebollenkoning. Om 
ongeveer 18.00 uur was het programma na een 
polonaise en een dans afgelopen en ging iedereen 
met een goed kermisgevoel naar huis.   
Wij willen graag onze sponsoren Gouki de 
Oliebollenkoning, Drogisterij Jonker, Brood en 
Banketbakkerij Santhe, Cono Kaasmakers bedanken 
voor het mogelijk maken van deze middag. Brasa 
voor de gastvrijheid en goede verzorging en niet te 
vergeten onze vrijwilligers die ons elk jaar weer 
bijstaan om deze middag tot een groot succes te 
maken. 
 
Kinderzeskamp zaterdag 29 juli 2017 
We hadden geluk met het weer, het zonnetje scheen. Ongeveer dertig kinderen hebben zich 
aangemeld op het ijsbaanterrein om mee te doen met de zeskamp. Sectie Welzijn had 
verschillende spelletjes verzorgd: krattenspel, spijkerpoepen, was ophangen, eendjes vissen, 
gatenkaas en een stormbaan. De kinderen hadden een gezellige middag en kregen limonade, 
chips en een ijsje. Wij willen het Volkspelencomite Westbeemster bedanken voor het 
sponsoren van een groot gedeelte van de spelletjes. Het was een geslaagde middag.  
 
Beemsteravond zaterdag 29 juli 2017 
Ondanks het slechte weer was de Beemsteravond toch weer een succes. Aanvang was om 
20.30 uur. Twee tenten waren gevuld met bezoekers en Dick Raat maakte het gezellige 
sfeertje daarbij. De Beemster Gemeenschap, sectie Welzijn verzorgde deze avond de hapjes 
met medewerking van Slagerij Huib Vet. Afsluitend ondanks het weer konden de mensen 
genieten van de mooie vuurwerkshow. Een mooie afsluiting van de Beemster feestweek!  
 

Herfstactiviteit woensdag 25 oktober 2017 
Het is woensdag 25 oktober, bijna 15.00 uur, 25 kinderen kijken vol verwachting naar het podium. 
Op het podium staat een vrolijk gekleurde poppenkast. Uit de boxen klinken al gezellige liedjes en 
er wordt zo nu en dan al meegezongen. Om 15.00 uur heet Carla iedereen welkom en dan gaat het 
toch echt beginnen. 
In een mooi paars pak stapt er een meneer het podium op. Hij verteld dat wij gaan kijken naar een 
spetterende playbackshow! En dat wij de jury zijn.. Aan het einde van de show mogen wij kiezen 
wie de beste artiest van de dag is. Met een groot applaus verschijnt de gastheer in de poppenkast. 
Een show met veel artiesten waarin veel mis ging. Zo zat er een artiest vast op de WC en belde K3 
op het laatste moment af.. De artiesten zongen allemaal liedjes die iedereen in het publiek mee kon 
zingen. Aan het einde met een applausmeter: de conciërge heeft de playbackshow gewonnen!Dan 
komt de meneer van de poppenkast weer tevoorschijn. Met tot slot een aantal goocheltrucs 
waaraan iedereen meedoet (meeblaast), blaast hij de voorstelling tot een einde. Na een glaasje 
limonade en een snoepje is deze gezellige middag toch echt voorbij. 
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COMMISSIES  EN OVERIGE ACTIVITEITEN 2017 
 
Centrale keuring Beemster Ruiters zaterdag 22 juli 2017 
Zaterdag 22 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 23 juli 2017 
Op de eerste zondag van de Beemster Feestweek was het traditiegetrouw weer tijd voor de 
Beemster Biddag. Dit jaar werd de 394ste editie hiervan gehouden op het IJsbaanterrein. 
Gelukkig zat het weer mee. Na afloop was er een gezellig samenzijn onder het genot van 
koffie/thee. 
 
Steenwerpen dinsdag 25 juli 2017 
Dinsdagmiddag was het weer tijd voor de populaire activiteit steenwerpen. Meer dan 1000 
mensen waren weer op de been 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. Het 
was een geslaagde middag.  
Beste dame: Astrid Steenman – 67 punten 
Beste heer: Fluffy – 79 punten 
Beste team: FC Barcorona – 451 punten 
 
Jeu de Boule donderdag 27 juli 2017 
Uitslag: 1.Les trois Boules, 2.Het zit er in, 3.MidWest, 4.Zootje ongeregeld, 5.E de V’ jes, 
6.Delta’s, 7.De Bakkeronies, 8.De Amstelvisjes, 9.’t Lamme handje, 10.Lagen we maar.  
 
Veebeoordelen vrijdag 28 juli 2017 
De overkoepeling van Veeteelt Studie Clubs Noord-Holland organiseerde op vrijdag 28 juli het 
Provinciaal Veebeoordelen. 75 deelnemers hebben meegedaan met deze wedstrijd. 33 
deelnemers tot en met 30 jaar en 42 deelnemers ouder dan 30 jaar. 
· De koeien kwamen van familie Akkerman uit Westbeemster 
· Selectie koeien: Jan Van Weerdenburg en Rick Schilder 
· Jury bestond uit: CRV inspecteur Ard Gunnink uit Ommen en melkveehouder Nico Bons uit 
Otterland. Speaker: Jan Van Weerdenburg. 
· Scheren+schoonmaken: fam. Akkerman en het bestuur OVSC-NH, Dick Anderea en 2 dames 
· Voorbrengen: Aad ijff, Corno Zwikker, Dirk Andrea, dochter van Anton Nelis, Wim Noom, 
Cees Oudkerk, Mark Flipsen 
· Ab Vak medewerker Marjolijn; hulp bij wassen en schoonhouden koeien aan de balie.  
De verschillende uitslagen zijn te vinden op de website van de BG.   
 
Boerderijcommissie vrijdag 28 juli 2017 
De vrijdagmiddag was weer geslaagd. Het weer viel gelukkig alles mee. Dit jaar het thema koe 
wat goed zichtbaar was. Er was een oud melkstel dat draaide en zelfs een paard met wagen 
was gekomen. Voor de kinderen waren er twee krijt koeien levensgroot waar lekker op 
getekend werd. Evalien de Lange was zoals altijd weer creatief met de kinderen bezig en heeft 
koeien met ze gekleid. Niet te vergeten het kalveren schetsen en het moderne melk op scherm. 
De markt was weer druk bezocht, de bezoekers konden heerlijke streekproducten kopen. De 
hondenshow en het ringsteken waren er dit jaar ook weer. Wat is het leuk dat iedereen geniet 
van dieren die ze niet elke dag tegenkomen. 
 
Uitslagen: 

Uitslag Koemelken: 
Volwassenen:   10 t/m 15 jaar     t/m 9 jaar 
1. Stefan Kohne  1. Chris van Dam   1. Ruben van Dijk 
2. Joost Velzeboer   2. Jens Groot     2. Daimy van Harlingen 
3. Jacco Ittman   3. Chiel van Dam    3. Jasper Mooren 



Stichting Beemster Gemeenschap    Jaarverslag 2017                                                               21   

Spijkerslaan: 
T/m 9 jaar    10 t/m 14 jaar 
1. Damian Slooten   1. Gidean van Klaarbergen 
2. Chiel van Dam   2. Sven Groot 
3. Yoeri de Bakker   3. Camiel 
 

Ringsteken: 
11 jaar en ouder:  9 t/m 10 jaar     t/m 8 jaar 
1. Shannah met Belle  1. Jackie met Belle   1. Famke met Fab 
2. Eline met Guus   2. Linda Lucas met Sylvester   2. Marit met Carly 
3. Chelsey met Fab   3. Maura Kremers met Henkie 3. Sissi Grijssen met Sissy 
 

Schoonste geheel:   t/m 8 jaar:   Stella Johnson met Joep 
9 t/m 11 jaar:     Lieke Visser met Henk  
12 t/m 15 jaar:  Jaleesa met Blikkie  

Huisdier van de dag: Jordy Krul met Wyandotte Kippen; Beste appelschiller: Janine Metselaar; 
Winnaar hondenshow: Aafke Francis 
 

 
Ruiterdag zaterdag 29 juli 2017 
Zaterdag 29 juli was de ruiterdag bij op de terreinen van de Beemster Ruiters aan de 
Nekkerweg.  
 
Autocross commissie zondag 30 juli 2017 
We hebben weer een prachtige cross gehad, welke met de nodige regen op zaterdagavond 
begon en twee buien op zondag als afsluiting. Waarna het mooi weer werd en de finales een 
klein beetje stof van de baan begonnen te geven. Er werd een stevige strijd gevoerd waarbij de 
rodeo de nodige sensatie gaf. Een minpuntje was dat onze baancommissaris Puck geraakt 
werd door een wiel. Na verzorging door onze altijd parate EHBO, heeft hij onder luid applaus 
van het publiek zijn belangrijke functie hervat, hulde. Hierna is de rest van de cross onder een 
licht zonnetje met een windje afgewerkt. Om 18.30 is iedereen onder droge omstandigheden 
met een goed gevoel van de baan vertrokken om ’s avonds een knots gezellige prijsuitreiking 
bij het Spijshuis te vieren. Wat begon met regen is met prachtig weer afgesloten, een super 
dag. Dit alles dankzij de familie Groot, onze sponsoren en de hele grote inzet van onze 
vrijwilligers. Heel erg bedankt voor deze prachtige dag en de sportieve instelling van iedereen. 
 
Harddraverij commissie donderdag 31 augustus 2017 
Op 31 augustus 2017 hebben wij voor de 6e maal de 
Kortebaandraverij georganiseerd, bij goede 
weersomstandigheden en met een redelijke publieke 
belangstelling. Het algehele programma werd mede 
ingevuld door een tuigpaardenshow voorafgaand aan de 
start en na de 1e en de 2e omloop van de 
kortebaandraverij. Dit passende bijprogramma zorgde 
voor de nodige aanvulling op het magere veld van 18 KB 
dravers. Ondanks dat toch mooie KB sport met 
spannende ritten op de kaarsrechte kortebaanpiste van 
de Rijperweg in het centrum van Middenbeemster.  
Bijzonder te vermelden dat dankzij een echte gras- en kortebaanliefhebber (Joop Visser) de 
Erekrans van Leek, ondanks de afgelasting van de grasbaanmeeting Leek, uiteindelijk toch nog 
een goede (draver)bestemming heeft gekregen. De winnaar van de KB Middenbeemster 2017 
Dutch Buitenzorg met leerling-pikeur Djimmie Schnijder mocht met mooie krans de ereronde 
rijden!  
1 - Dutch Buitenzorg (7r) - Djimmy Schneider - D. Schneider      
2 - Every's wish (11m) – BIJGELOOT - Micha Brouwer - Mw. C.P. Baltus    
3 - Viperio TF (8r) - Lindsey Pegram - Mw. E. Lengauer       
4 - Doc Holiday (7r) - Frans van der Blonk - Stal Meiden van Assum     
5 - Barbert (6r) - John de Leeuw - Stal de Groninger 
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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 

A.O.V. Beemster Ondernemer Middenbeemster 

Uitvaartzorg Purmerend-Beemster Purmerend 

Beemster Jagersvereniging Middenbeemster 

Beemster Wandelingen Middenbeemster 

Bibliotheek Waterland, vestiging Beemster Middenbeemster 

Biljartvereniging "Middenbeemster" Middenbeemster 

Biljartvereniging "ZoMaarBegonnen" Middenbeemster 

Buurtvereniging "de Knotwilgen" Zuidoostbeemster 

Buurtvereniging "Klaterbuurt en Omstreken KEO" Westbeemster 

Buurtvereniging "Klaver Vier" Middenbeemster 

Buurtvereniging "Noordbeemster"  Noordbeemster 

Buurtvereniging "Ons Hoekje" Westbeemster 

Buurtvereniging " 't Land van Smit" Middenbeemster 

Caranavalsvereniging "De Leutige Kerckhaen" Middenbeemster 

Volksspelencomité Westbeemster 1x verstuurd Westbeemster 

Dam- en Schaakvereniging "Aris de Heer" Zuidoostbeemster 

Dameskoor "Middelwijck" Middenbeemster 

Doopsgezinde Zusterkring Onder Ons Middenbeemster 

E.H.B.O. Afd. Beemster Middenbeemster 

Gymnastiekvereniging Hercules Noordeinde 

Historisch Genootschap Beemster Middenbeemster 

IJsclub Bamestra Zuidoostbeemster 

Jeu de Boules club "Touché une Boule"  Middenbeemster 

Vrouwen Samen Verder V.S.V. Middenbeemster 

Koersbalclub Middenbeemster Middenbeemster 

Koninklijke Muziekvereniging Beemster Fanfare Middenbeemster 

Lawn Tennis Club Beem-Star Middenbeemster 

LR & PC Beemster-Ruiters Middenbeemster 

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

NBvP Vrouwen van Nu, afd. Beemster Westbeemster 

Ouderensoos Westbeemster Middenbeemster 

Raad van Kerken Middenbeemster 

Seniorenbiljart Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster 

ASV "de Spelemei" Zuidoostbeemster 

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster Speeltuin De 
Vreugdegaard 

Zuidoostbeemster 

Sportvereniging Beemster Westbeemster 

Steenwerpersclub "'t Mikpunt" Middenbeemster 

Stichting Binnendijks Middenbeemster 

Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater Middenbeemster 

Stichting Onder de Linden Middenbeemster 

Stichting Open Dag Noordbeemster 

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster 

Stichting Z.O.B. Events Zuidoostbeemster 

Tafeltennisvereniging Beemster Middenbeemster 

Toneelvereniging Middenbeemster Middenbeemster 

Toneelvereniging Paulus II Zuidoostbeemster 
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Veeteeltstudieclub Beemster Westbeemster 

Stichting "Beemster's Welvaart" Zuidoostbeemster 

H.S.V. de Ringdijk Middenbeemster 

Voetbalvereniging W.B.S.V. Westbeemster 

Voetbalvereniging Z.O.B. Zuidoostbeemster 

Volleybalvereniging "BEVOK" Zuidoostbeemster 

WZ & PC Purmerend Purmerend 

Zaalvoetbalvereniging Tornado  

Zangvereniging Harmonie   Middenbeemster 

Zonnebloem afd. Beemster  Westbeemster 

  

  

  

  

 
 
 
 
INVENTARISLIJST 
 
Geluidsinstallatie   : G. Albertsma 
2 x Beamer   
2 x laptop      
      
Toneelpodium    : P. de Wit 
 
Aankondigingborden   : P. de Wit 
 
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 
 


