
Programma BEEMSTER FEESTWEEK 2019 
 

   1                                www.beemstergemeenschap.nl 
                                     

 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de Beemster Feestweek 2019 
 
* zaterdag 20 juli *  
KONINKLIJK WARMBLOED PAARDENSTAMBOEK NEDERLAND,  
REGIO NOORD-HOLLAND 
Beemsterruiters Nekkerweg, aanvang 9.30 uur  
De centrale keuring van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) 
Regio Noord-Holland wordt op het terrein van de Beemsterruiters aan de Nekkerweg te 
Middenbeemster gehouden. 
 
Tijdens deze centrale keuring komen de beste merries uit Noord-Holland. Deze merries zijn 
op de voorkeuringen geselecteerd. De merries worden nogmaals aan de hand getoond om 
te proberen het Keurpredikaat te krijgen. Vijftig veulens komen ook hun opwachting maken. 
Deze worden dressuurgericht of springgericht gekeurd. Voor de rubrieken zijn door 
verschillende stoeterijen en bedrijven geld en ereprijzen beschikbaar gesteld.  
 
De beste merries en veulens worden uitgenodigd voor de KWPN Kampioenschappen  
13 tot en met 17 augustus in Ermelo. Er worden diversen fokkers gehuldigd. De voorselectie 
van de Pavocup wordt ook verreden, dit zijn 4, 5 en 6 jarige paarden met dressuuraanleg, de 
beste paarden worden ook doorverwezen naar de KWPN Kampioenschappen.  
 
Het belooft een mooie, spannende dag te worden.  
Pavo start om 9.00 uur. De toegang is gratis.  
 
 
VISWEDSTRIJD 
Groene Poort en Leeghwater, aanvang 19.00 uur 
Op dezelfde locatie als de afgelopen jaren, namelijk de wijk Groene Poort en Leeghwater, 
wordt deze avond weer gevist. Proef de ontspannen en gezellige sfeer aan de waterkant en 
meld je aan om een dobbertje uit te gooien!  
Een ploeg bestaat uit 5 personen waarvan één schrijver.  
 
Opgeven kan tot en met donderdag 18 juli 2019 via beemsterkermisvissen@gmail.com.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per team. Let op! Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden 
bij Café de Oude Munt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beemstergemeenschap.nl/
mailto:beemsterkermisvissen@gmail.com


Programma BEEMSTER FEESTWEEK 2019 
 

   2                                www.beemstergemeenschap.nl 
                                     

 
UITGEBREID PROGRAMMA VAN DE BEEMSTER FEESTWEEK 2019 
Van zondag 21 juli tot en met zondag 28 juli  
 
Dag 1: * zondag 21 juli *  
396-ste BEEMSTER BIDDAG  
IJsbaanterrein, aanvang 10.00 uur 
Lucht en ruimte! 
De Biddag 2019 op het ijsbaanterrein staat dit keer niet in het teken van de goede grond, of 
van water geweken, maar in het teken van de weidse lucht boven ons. Lucht die staat voor 
ruimte. Lucht dit verbindt, zelfs tot over dijken heen. Lucht die onze blik omhoog tilt.  
Muzikale medewerking is dit jaar van Beemster Fanfare en Femke Leek, solozang. Er wordt 
gedanst (streetdance), waarna er voor de kinderen een kleine workshop is. Tot slot is er ook 
een mooie presentatie Rhonrad. De dienst is voor jong en oud! Wees welkom! 
 
 
ZESKAMP 
IJsbaanterrein, aanvang 12.00 uur 
Alle teams beginnen gelijktijdig met het openingsspel. Vervolgens gaan de teams de strijd 
aan met een aantal nieuwe onderdelen. Daarnaast zijn er ook een aantal bekende spellen uit 
eerdere jaren. In totaal zal ieder team, na het openingsspel, acht spellen spelen. Met alle 
spellen kunnen punten behaald worden om door middel van een klassement te kunnen 
strijden voor leuke teamprijzen.  
 
Wil je graag meedoen met een team? Inschrijven is mogelijk vanaf 17 juni 2019 via 
sport@beemstergemeenschap.nl. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een 
bevestiging. Ieder team bestaat uit minimaal acht personen (minimale leeftijd 16 jaar, op de 
dag). Tijdens de spellen moeten er minimaal twee dames per team meedoen. Let op! Er is 
plek voor maximaal 24 teams. Vol = Vol. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per team.  
 
 
OPENING KERMIS 
Marktplein bij de Beemster Eetkamer, aanvang 13.40 uur 
Vandaag verzamelen wij om 13.40 uur bij Snackbar Beemster Eetkamer met een door de 
kinderen thuis versierd masker. Wanneer de kinderen paraat staan, vertrekken wij in een 
optocht onder begeleiding van het dweilorkest ‘Goed Gestemd’ van de Beemster Fanfare 
over de kermis richting het podium bij BRASA Bar & Kitchen Beemster. Hier wordt om  
14.00 uur de kermis geopend door Burgemeester Van Beek. Tot slot kunnen de kinderen die 
hun masker versierd hebben het bonnetje dat bij het masker zit inruilen voor een coupon 
voor 1 gratis rit op de kermis bij de deelnemende attracties. De kinderen kunnen nu gaan 
genieten van de Beemsterkermis.  
 
De maskers worden vooraf verspreid op basisschool De Blauwe Morgenster, daarnaast zijn ze 
af te halen bij Novalux en te downloaden via de website van Stichting Beemster Gemeenschap.  
 
 
De Beemster Feestweek / kermis is geopend!!! 
De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek van  
zondag 21 juli t/m 28 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop in beweging! 
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Dag 2: * maandag 22 juli *  
PRIKKELVRIJE KERMISMIDDAG 
Kermisterrein, aanvang 15.00 uur  
De Beemsterkermis is écht voor iedereen; dus ook voor mensen (kinderen en ouderen) met 
een beperking. Dit jaar vindt voor de vierde keer de prikkelvrije kermismiddag plaats. De 
kermisexploitanten houden speciaal rekening met deze speciale bezoekers. Alle attracties 
dempen de lichten en het geluid, zodat er minder prikkels zijn en iedereen kan genieten van 
de attracties. Tussen 15.00 uur en 16.30 uur mogen diegenen die zich hebben aangemeld 
met hun begeleider in de attracties.  
 
Aanmelden kan tot vrijdag 19 juli door een mail te sturen naar kermis@beemstergemeenschap.nl. 
Aangeboden door Stichting Beemster Gemeenschap en de deelnemende kermisexploitanten. 
 
 
FINALE BEEMSTERCUP 
IJsbaanterrein, aanvang 18.30 uur 
De maandagavond begint om 18.30 uur met een wedstrijd tussen de 35+ toppers van oud-
WBSV en oud-SV Beemster. Door deze wedstrijd is de avond vaak al geslaagd, maar om 
19.30 uur begint de hoofdwedstrijd om de Beemster Cup tussen SV Beemster en ZOB.  
De wedstrijden vinden plaats op het ijsbaanterrein. In de rust worden er penalty’s genomen 
door de f-pupillen van SV Beemster, WBSV en ZOB, met C-keepers van de drie Beemster 
clubs in het doel. De winnaar ontvangt de felbegeerde penaltybokaal. De prijsuitreiking vindt 
in de loop van de avond plaats bij BRASA Bar & Kitchen Beemster.  
Entree ijsbaanterrein is € 2,50. 
 
De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek van  
zondag 21 juli t/m 28 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop in beweging! 
 
 
Dag 3: * dinsdag 23 juli *  
STEENWERPEN 
Marktpleinen, aanvang 13.00 uur, start 13.30 uur 
Op de marktpleinen van Middenbeemster wordt het weer een sportieve en gezellige middag 
tijdens het steenwerpen. Meedoen is belangrijker dan winnen, van alle teams wordt dan ook 
verwacht dat zij een sportieve strijd met elkaar aangaan. Vanaf 13.00 uur liggen alle 
speelvelden klaar en komen alle deelnemende ploegen, bestaande uit acht personen plus 
één schrijver, om zoveel mogelijk punten te scoren. Na afloop wordt het, tijdens de 
puntentelling, weer één groot feest. De winnaars worden na afloop bekend gemaakt bij  
Café de Oude Munt. 
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Dag 4: * woensdag 24 juli *  
BEACHVOLLEYBALTOERNOOI  
Marktpleinen, aanvang 16.45 uur 
Zoals ieder jaar wordt er weer een beachvolleybaltoernooi op de woensdagavond 
georganiseerd. Er is plaats voor 35 teams om mee te doen aan dit spektakel. De teams gaan 
op de marktpleinen van “Onder de Linden” en “de Eterij” hun voeten in het zand steken en 
punten proberen te behalen om met de eerste prijs naar huis te kunnen gaan. De 
puntentelling gaat volgens het Ralley Point Systeem en tijdens de wedstrijden wordt er 
onderhands geserveerd. 
 
Teams bestaande uit minimaal vier en maximaal zes personen waarvan minimaal één dame. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2019 via sport@beemstergemeenschap.nl en is pas 
definitief na ontvangst van een bevestiging. Per team mogen er slechts twee spelers lid zijn 
van een volleybalvereniging waarvan er slechts één in het veld staat. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 20,- per team, te voldoen 15 minuten vóór aanvang van het toernooi bij de 
jurywagen. Het toernooi start om 17.00 uur. 
 
 
Dag 5: * donderdag 25 juli *  
JEU DE BOULES 
Tobias de Coeneplein, aanvang 12.00 uur 
De donderdagmiddag is gereserveerd voor het triplettes, het jeu de boulestoernooi, voor 
iedereen vanaf 13 jaar start om 12.00 uur. Jeu de Boulesvereniging “Touché une boules” 
zorgt er weer voor dat alle banen in goede staat zijn, zodat de teams weer het sportieve en 
gezellig Franse spel kunnen spelen. De prijsuitreiking is na afloop in de kantine. Boules zijn 
aanwezig! 
 
De inschrijfkosten per team bedragen € 9,- te voldoen bij inlevering van het 
aanmeldingsformulier. De formulieren kunnen ingeleverd worden bij Frits van Dalen,  
Johan van Oldebarneveldstraat 15 of Frederika van Dalen, Zwaansvliet 28.  
Teams kunnen zich aanmelden tot en met woensdag 24 juli. Leden van een Jeu de Boules 
club zijn uitgesloten van deelname. 
 
 
SENIORENKERMIS VOOR DE JONGEREN VAN VROEGER 
BRASA Bar & Kitchen Beemster, aanvang 15.00 uur 
Vandaag organiseert Sectie Welzijn van Stichting Beemster Gemeenschap weer een 
gezellige middag voor de ouderen van de Beemster. De middag start om 15.00 uur bij 
BRASA Bar & Kitchen Beemster en iedereen vanaf 60 jaar is van harte welkom.  
Het Kapiteinskoor zorgt voor een muzikale omlijsting tijdens een hapje en drankje. Uiteraard 
vindt er ook dit jaar weer een verloting plaats. De entree is geheel gratis. Rond 17.15 uur 
wordt de middag met een heerlijke lekkernij afgesloten. 
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Trekker Behendigheidswedstrijd *nieuw dit jaar* 
Terrein aan de Rijperweg, aanvang 17.00 uur 
Een groep enthousiaste Beemsterlingen hebben een nieuwe commissie samengesteld en de 
Trekker Behendigheidswedstrijden in een nieuw jasje gestoken. De spelen worden met een 
trekker uitgevoerd in koppels van twee personen, waarbij jouw rijkunsten en vaardigheden 
worden getest middels diverse proeven. Iedere deelnemer is verplicht om in het bezit te zijn 
van een trekker- of autorijbewijs. Tijdens deze activiteit voor de ouderen is er ook om de 
kinderen gedacht, voor hen is er een speciale jeugd skelter trekkertrekactiviteit 
georganiseerd, skelter is aanwezig. Tevens geeft de trouwtrekvereniging een demonstratie, 
maar kun je zelf ook deelnemen aan een wedstrijdje. 
 
Entree is gratis. 
Prijsuitreiking: bij Café de Oude Munt, Middenbeemster na afloop rond 21.30 uur. 
 
Let op: Glaswerk (bierflesjes e.d.) is verboden op het crossterrein en tribunes, dit in 
verband met de gezondheid van het vee (de verontreiniging van de grond) na het 
evenement. Hierop zal bij de ingang en tijdens de cross streng gecontroleerd gaan 
worden!! 
 
 
SKELTERRACE 
Rondom de speeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora en Belthoeve, aanvang 18.30 uur 
Op een eigen trapskelter (of geleend van een vriendje of vriendinnetje) wordt op deze 
donderdagavond een parcours afgelegd door de kinderen (leeftijd 3-12 jaar) uit de Beemster. 
Het parcours gaat rondom de natuurspeeltuin bij het stratenblok Vlijthoeve, Aurora en 
Belthoeve! Ook dit jaar is er weer een startronde voor de 3 en 4 jarigen! De 5 en 6 jarigen 
rijden ook één ronde, 7 jaar en ouder rijden twee rondes.  
 
De start voor de kleinste deelnemers is om 18.30 uur. Waarna de opvolgende 
leeftijdscategorieën aan bod komen. Indien er meer dan 12 opgaven zijn per 
leeftijdscategorie worden er meerdere manches gereden van dezelfde leeftijdscategorie wat 
zorgt voor meerdere nummers 1, 2 en 3 van dezelfde leeftijd.  
 
Kom op tijd, zodat iedereen op tijd aan de start kan verschijnen en zorg ervoor dat je als 
coureur dichte schoenen draagt! Voor deelname aan de skelterrace zijn er geen kosten 
verbonden. deelnemers ontvangen na afloop een leuke herinnering aan de wedstrijd.  
 
Meedoen? Geef je naam en leeftijd door via sport@beemstergemeenschap.nl of zorg ervoor 
dat je op de avond zelf 15 minuten vóór start bij de jurywagen aanwezig bent om jezelf in te 
schrijven. 
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Dag 6: * vrijdag 26  juli *  
PROVINCIAAL VEEBEOORDELEN 
IJsbaanterrein, aanvang 10.15 uur 
Het Provinciaal Veebeoordelen is tijdens de Beemster Feestweek op vrijdagmorgen weer 
een schitterend agrarisch evenement. Tien mooie melkkoeien worden door ongeveer 100 
deelnemers, uit heel Noord-Holland, beoordeeld. Zij kijken onder andere naar het frame / de 
robuustheid, uier, benen en het totale plaatje van de koe, oftewel het algemene voorkomen. 
Er wordt ook gekeken hoe de koe loopt. Een echte Missverkiezing, maar dan met koeien.  
 
En welke deelnemer is volgens de jury de beste in het beoordelen? Dit jaar zijn er weer twee 
leeftijdscategorieën: tot 30 jaar en vanaf 30 jaar! In het ochtendgedeelte, dat om 10.15 uur 
begint, keurt iedere deelnemer schriftelijk vijf melkgevende vaarzen en vijf melkgevende 
koeien. De tien deelnemers die het beste keuringsrapport hebben dienen 's middags een 
mondelinge toelichting te geven over de plaatsing van de koeien. Een deskundige jury, met 
o.a. de inspecteur van het Nederland Rundvee Stamboek, beoordeelt dan wie zich kampioen 
Veebeoordelen van Noord-Holland mag noemen.  
 
Het middaggedeelte duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur, incl. de prijsuitreiking. Dit evenement 
is voor jong en oud en natuurlijk mag de echte koeienliefhebber zeker niet ontbreken! 
Toegang is gratis! 
 
 
STEENWERPEN 
Marktplein, aanvang 10.30 uur 
Vanochtend rollen de keien weer over het marktplein als de kermisexploitanten, 
steenwerpvereniging ’t Mikpunt, de bestuursleden van Stichting Beemster Gemeenschap en 
de EHBO gaan steenwerpen. Wie neemt de beker dit jaar mee naar huis?!  
 
 
BOERDERIJMIDDAG  
Marktpleinen, 13.00 uur – 16.00 uur 
De vrijdagmiddag van de Beemster Feestweek staat weer in het teken van de boerderij met 
dit jaar speciale aandacht voor het thema “water”. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals 
ringsteken en allerhande vertier voor jong en oud, kan er deze middag ook geknutseld 
worden onder leiding van Evelien de Lange. Ook zij zal het thema gebruiken. Verder zijn er 
natuurlijk weer verschillende dieren te bewonderen: koeien, paarden-/ponyrassen en 
schapen, maar ook de kleine huisdieren, o.a. kippen en konijnen mogen niet ontbreken. Er 
worden schapen geschoren .Jong en oud kunnen komen kalf schetsen en (kunst)koe 
melken, meerijden in een aanspanning met Haflingers en bij de kramen zijn Beemster 
producten en zaken die met het buitenleven te maken hebben. Daarnaast willen wij u graag 
meenemen naar het 20-jarig bestaan van de Beemsterpolder op de werelderfgoedlijst met 
meerdere activiteiten in combinatie met het thema water. Dus kom langs en proef het 
Beemster boerenleven op de authentieke marktpleinen in Middenbeemster.  
Toegang is gratis 
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Hondenshow 
Iedereen, jong en oud, die een lieve en betrouwbare hond heeft, kan zich opgeven voor de 
hondenshow. Er is een parcours uitgezet en de deelnemers mogen iets over de hond 
vertellen en hem eventueel een kunstje laten doen. Een deskundige jury wijst de winnaar 
aan. Vervolgens kan de hond weer naar huis worden gebracht. Het is helaas niet mogelijk 
mee te doen aan de hondenshow èn het ringsteken. Wees er snel bij want vol=vol! 
 
Kom pronken met je kip of andere huisdieren  
Iedereen kan zijn of haar kleine huisdier (bijvoorbeeld kip, konijn of cavia) opgeven voor de 
huisdierenkeuring. Er is een keurmeester, aan wie de inzender mag vertellen hoe goed hij/zij 
voor het dier zorgt. Elk huisdier wordt beoordeeld en voorzien van commentaar. Uiteindelijk 
wordt het ‘Huisdier van de dag’ aangewezen. Voor elke deelnemer is er een herinnering en 
aardigheidje. 
 
Ringsteken 
Ponyruiters tot en met 15 jaar en maximaal D pony kunnen deze middag weer meedoen aan 
de ringsteekwedstrijd. Dat houdt in dat er in draf, zonder rijzadel, met een stok geprobeerd 
wordt om de ringen te steken. Voor het schoonste geheel (of leukst verkleed). Het thema is 
Sprookjes daarvoor is een speciale prijs. Deelname geschiedt op eigen risico en het dragen 
van een goedgekeurde cap is verplicht. Door de vele vraag is de ponykeuring weer terug. 
Vinden jullie het leuk? Geef je dan snel op ! 
 
Opgeven 
Wil je aan één of meerdere onderdelen meedoen op deze middag? Opgeven kan tot uiterlijk 
dinsdag 23 juli 2019 door een e-mail te sturen naar boerderijmiddag@gmail.com. Vol = vol.  
 
KINDERMIDDAG OP DE KERMIS 
Kermisterrein, 14.00 – 18.00 uur 
De gehele middag gelden, tegen inlevering van de kortingsbonnen in deze Binnendijks, voor 
de meeste kermisattracties aantrekkelijke prijzen. Kom vanmiddag gezellig naar de kermis! 
 
De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek van  
zondag 21 juli t/m 28 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop in beweging! 
 
 
Dag 7: * zaterdag 27 juli *  
RUITERDAG; CONCOURS HIPPIQUE, LR en PC de Beemster Ruiters 
Manageterrein, Nekkerweg 13a Middenbeemster, aanvang 8.30 uur 
Vandaag wordt het Concours Hippique van de Beemster Ruiters gehouden op het terrein 
aan de Nekkerweg. Parkeren en toegang zijn gratis. Er zijn de hele dag activiteiten op het 
terrein vanaf 08.30 tot ongeveer 18.00 uur voor zowel de pony's als de paarden. Er wordt 
een hindernisparcours gesprongen op de grote zandplaat en op de grasbanen zullen de 
dressuurruiters hun proef rijden. Tevens is er een wedstrijd voor de aller jongste ruitertjes, de 
Bixie. De Bixie deelnemers gaan zowel springen als dressuur rijden als een 
behendigheidsspel doen op een eigen gedeelte van het terrein. Iedereen is van harte 
welkom om de ruiters te bekijken of aan te moedigen vanaf het gezellige terras of even rond 
te struinen tussen de kraampjes van het strodorp. 
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KINDERMIDDAG 
Marktpleinen bij de Beemster Eetkamer en Onder de Linden, aanvang 13.00 uur 
Vandaag een spetterende kindermiddag. De kindermiddag, welke georganiseerd is door 
Sectie Welzijn van Stichting Beemster Gemeenschap in samenwerking met Brandweer 
Beemster en de Beemster Eetkamer, staat dit jaar in het teken van waterspelen. De 
waterspelen vinden plaats op het plein van de Beemster Eetkamer en Onder de Linden. Van 
13.00 tot 15.00 uur kunnen de kinderen hun stempelkaarten ophalen bij de stand van de 
Beemster Gemeenschap voor de Beemster Eetkamer. Voor drinken en wat lekkers wordt 
gezorgd en is te scoren met de stempelkaart. Brandweerman Sam komt de kinderen 
aanmoedigen. Houdt u rekening met de kleding van uw kinderen? Om 16.00 uur sluiten wij 
deze leuke, gezellige en geslaagde middag af! Wij hebben er zin in. Zien wij jullie daar? 
 
DE BEEMSTERAVOND 
IJsbaanterrein, aanvang 20.00 uur 
De afsluiting van de Beemster Feestweek is iets meer aangekleed dan dat u van ons 
gewend bent. Om 20.00 uur starten wij met katknuppelen voor een ieder die wil deelnemen 
(vanaf 16 jaar, inschrijving niet nodig). Uiteraard staat gezelligheid met een lekker hapje en 
drankje deze avond centraal, daar hoort natuurlijk ook een heerlijk deuntje van Dick Raat bij. 
De kinderen worden ook niet vergeten, want entertainer Nicky de Jong is present deze 
avond. Daarbij zal het hoofdbestuur van Stichting Beemster Gemeenschap deze avond een 
vrijwilliger in het zonnetje zetten en hier de ‘Waarderingsprijs’ aan uitreiken. Wij sluiten 
knallend af met een schitterende vuurwerkshow. 
 
 
Dag 8: * zondag 28 juli *   
AUTOCROSS 
De Grote Prijs van de Beemster. 
Terrein aan de Rijperweg, aanvang 11.00 uur. 
Ook dit jaar is de inmiddels beroemde Middenbeemster Autocross weer in samenwerking 
met de talloze vrijwilligers, Stichting Beemster Gemeenschap en gebroeders Groot 
georganiseerd. Ton en Arjan zijn voor de komende drie jaar weer bereid om te helpen met 
het organiseren van deze onvergetelijke dag. Natuurlijk hebben we de nodige 
veiligheidsmaatregelen zoals we die de laatste jaren al gebruiken. Vorig jaar waren zij helaas 
niet van de partij wegens te kort deelname, maar dit jaar hopen we de Keverklasse dan 
eindelijk te kunnen verwelkomen op ons terrein. Deze omgebouwde kevers met supersnelle 
2 liter motoren brengen weer nieuw spektakel op de baan! Daarnaast zal er ook een 
pauzenummer komen, alleen wie of wat er komt blijft nog een verassing. Ook de dames 
gaan weer de strijd aan met elkaar, zij doen tegenwoordig niet meer onder voor de mannen. 
Zoals u bent gewend staat tijdens dit evenement Vijfschaft Catering weer voor u klaar die u 
voorziet van een hapje en een drankje en gebruiken wij het land van Leen Schoon om ieder 
de ruimte te geven om te rijden en parkeren. Tot slot willen wij de medewerking van de 
Gemeente en onze twee hoofdsponsoren van dit evenement: Gebr. van ’t Hek en Loonbedrijf 
J.A.N. Koning hartelijk bedanken. Wij stellen dit erg op prijs. Wij geloven dat alles is geregeld 
voor een mooie dag, alleen het weer hebben we helaas niet in de hand. Namens de 
commissie Autocross wensen wij u allen een prachtige feestweek en vergeet niet om naar 
ons spektakel op deze laatste zondag te komen kijken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.    
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Let op: Glaswerk (bierflesjes e.d.) is verboden op het crossterrein en tribunes, dit in 
verband met de gezondheid van het vee (de verontreiniging van de grond) na het 
evenement. Hierop zal bij de ingang en tijdens de cross streng gecontroleerd gaan 
worden!! 
 
Entreekaarten: volwassenen € 10,- en kinderen tot 12 jaar € 3,- 
Prijsuitreiking: bij ’t Beemster Spijshuis, Middenbeemster vanaf 21.00 uur. 
 
 
EHBO Post bij Onder de Linden  
Tijdens de Beemster Feestweek 2019 is op de volgende data een EHBO post ingericht bij 
Onder de Linden op het Marktplein aan de Middenweg te Middenbeemster.  
dinsdag 23 juli: 12.30 - 21.00 uur 
woensdag 24 juli: 21.15 - 03.30 uur 
vrijdag 26 juli  21:15 - 03:30 uur 
zaterdag 27 juli  21:15 - 03:30 uur 
zondag 28 juli  20.00 – 01.00 uur 
Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze week, tijdens de diverse 
evenementen, weer belangeloos in. 
 
Evenementen 
Tijdens de meeste evenementen die door de Stichting Beemster Gemeenschap worden 
georganiseerd, zijn de hulpverleners van EHBO Beemster, herkenbaar aanwezig. 
 
Verbandpost 
Gedurende de hele feestweek is in het ijsclubgebouw op het ijsbaanterrein een verbandpost. 
 
In alle andere gevallen neemt u contact op met: 
uw eigen huisarts  
de huisartsenpost → 0299 – 31 32 33 
indien elke seconde telt → 112 
 
De meeste kermisattracties zijn tijdens de Beemster Feestweek van zondag 21 juli t/m 
28 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur volop in beweging! 
 
Vrijwilliger worden? 
Lijkt het je leuk om een paar uurtjes te helpen tijdens de zeskamp op zondag 21 juli en/of de 
kindermiddag op zaterdag 27 juli? Dan zijn wij op zoek naar jou! Interesse of vragen?  
Neem contact op via pr@beemstergemeenschap.nl. 
 
BEWAAKTE FIETSENSTALLING 
Tijdens de gehele kermisweek is er dagelijks weer een betaalde bewaakte fietsenstalling op 
het parkeerterrein naast DEEN te Middenbeemster van 18.00 uur tot 01.00 uur  
(met uitzondering van woensdag, vrijdag en zaterdag, dan is de fietsenstalling tot 02.00 uur 
geopend). Op beide zondagen is de stalling vanaf 14.00 uur geopend.   
 
Kijk voor meer info op onze website www.beemstergemeenschap.nl en vind en like ons op 
Facebook. 
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Privacy 
Tijdens de Beemster Feestweek en Kermis is de kans aannemelijk dat u of één van uw 
kinderen wordt gefotografeerd en/of gefilmd. Gemaakte foto’s en filmpjes worden uitsluitend 
op de website en facebookpagina van Stichting Beemster Gemeenschap geplaatst en 
worden niet verstrekt aan derden.  
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