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Het is al weer enige tijd gelden dat onze eerste nieuwsbrief verscheen.  Wij hebben hard gewerkt om 

invulling te geven aan de herbestemming van de vermaning aan de Middenweg nummer 86. Wij 

hadden tal van activiteiten voor u in petto in de kerkzaal, de toekomstige huiskamer van de Beemster  

totdat…..  U kunt natuurlijk zelf wel invullen welke gebeurtenis roet in ons eten strooide. Natuurlijk 

Covid-19.   

We zijn bijzonder blij dat weer een bescheiden start kunnen maken met onze activiteiten. Onderaan  

deze nieuwsbrief ziet u welke activiteiten de komende periode op de agenda staan. We zien er naar 

uit u te verwelkomen bij onze activiteiten. Natuurlijk werken wij conform de richtlijnen van het 

RIVM. Hiervoor hebben we een protocol opgezet dat u kunt vinden op onze website of via deze link. 

Dit betekent dat we ongeveer 25 mensen kunnen ontvangen. 

Ons doel is  voortbordurend op wat hier in de Beemster verworven is, te werken aan de goede 

dingen in de maatschappij. Dat houdt in dat we de sociale doopsgezinde waarden en de gebouwen 

willen behouden en inzetten voor de Beemster Gemeenschap. Die waarden hebben we verwoord in 

de volgende vijf woorden: Vreedzaam, 

Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Vrijheid 

en Verbinding. Vanuit die waarden 

organiseren wij bijeenkomsten en bent u 

van harte welkom in onze zaal. Een zaal die 

een ruimte wordt om in harmonie bij elkaar 

te komen voor contacten, informatie, 

gezelligheid voor en door Beemsterlingen. 

Die huiskamer is een veilige plek waar 

iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waar je 

geïnspireerd wordt door een mooie film, 

muziek, theater, een spreker of gewoon 

gezellig met elkaar te eten. Waar er mensen 

zijn om de inspiratie te delen of gewoon om een praatje mee te maken. Het terrein wordt ook 

duurzaam ingevuld met onder meer een moestuin. Wilt u meer weten over onze plannen, waar we 

voor staan en waar we voor gaan bekijk dan onze website of vraag het een van onze bestuursleden. 

Voordat we  gaan nieuwbouwen en restaureren moeten er diverse vergunningsprocedures worden 
doorlopen. Half december 2019 is de aanvraag voor een aangepast bestemmingsplan ingediend bij 
de gemeente Beemster. Dit gebeurde nadat de gemeente akkoord ging met de grote lijnen van het 

Woord vooraf 

Waar staan we voor? 

De stand van zaken nieuwbouw en restauratie. 

https://beemstervertoeving.nl/coronaprotocol-beemster-vertoeving/
http://beemstervertoeving.nl/
file:///C:/Users/Gerrit/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Chris/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/7V3XICLQ/beemstervertoeving.nl/%3fpage_id=8
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plan. Tevens is parallel hieraan de omgevingsvergunning aangevraagd. De in de eerste nieuwsbrief 
uitgesproken verwachting dat we in de loop van 2021 de spade in de Beemsterklei kunnen zetten 
en/of met de restauratie van het rijksmonument gaan starten moeten we bijstellen. De 
omgevingsvergunning voor de restauratie hebben we inmiddels in bezit. De 
bestemmingsplanwijziging en vergunning voor herbouw van koetshuis en diaconiewoningen 
verwachten wij in begin november 2020. Achter schermen wordt veel werk verzet.  

 

Film. 

Dinsdag: 20 oktober  SORRY WE MISSED YOU, film uit 2019 

De nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach.  Op onze site staat meer 

informatie 

vanaf 19.30 u. staat de deur open Koffie en thee schenken we niet. Elke bezoeker voorzien we wel 

een flesje water.  Kosten € 7,50. 

Aanmelden kan via  deze link 

Interactieve bijeenkomst van Burenhulp tot Mantelzorg. 

donderdag 29 oktober. 

Monique Spliet van de RSWP Beemster neemt ons mee op het traject van Burenhulp naar 

Mantelzorg.  

Iedereen is wel bereid om een beetje burenhulp te geven. Maar soms wordt de zorgvraag of 

de vraag naar ondersteuning groter en wordt het meer structureel. Dan is er sprake van 

mantelzorg. En dan zijn er mogelijkheden voor begeleiding van de mantelzorger. Monique is 

dagelijks met deze materie bezig en vertelt ons over alle facetten. 

Aanvang 19.30 uur, opgeven via de site van de Stichting Beemster Vertoeving. 

Een introductie wordt gegeven door Marianne de Wolf en Monique Spliet van Wonen Plus, waarna 

we met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

Vragen, uitleg, adviezen en tips uitwisselen is het doel van de bijeenkomst. 

In Beemster zijn veel actieve buurtverenigingen, vooral in het landelijk gebied. Men viert samen feest 

en verleent hand en spandiensten voor elkaar als dat nodig is. Iedereen is wel bereid om een beetje 

burenhulp te geven. Maar soms wordt de zorgvraag, de vraag naar ondersteuning groter en wordt 

het meer structureel. Dan is er sprake van mantelzorg. En dan zijn er mogelijkheden voor begeleiding 

van de mantelzorger. 

Op weg naar de Dag van de Mantelzorg op 10 (?) november wil de Beemster Vertoeving graag met u 

in gesprek over deze onderwerpen.  

Aanvang 19.30 uur 

We houden ons wel strikt aan ons Covid-19 protocol.  

Agenda 

https://beemstervertoeving.nl/sample-page/
https://beemstervertoeving.nl/sample-page/
https://www.supersaas.nl/schedule/Beemstervertoeving/Filmvoorstelling
https://www.supersaas.nl/schedule/Beemstervertoeving/evenement
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Reserveren via deze link Ga naar 29 oktober en druk op het blauwe evenement. Maak dan de 

reservering. U kunt ook een mail sturen naar penningmeester@beemstervertoeving.nl met uw naam 

en telefoonnummer 

Bij de uitgang  zal er een schaal staan waarin u een bijdrage kunt doen om de kosten voor deze avond 

te dekken. 

Op 17 november is er weer een film. Noteer dit alvast in uw agenda. 

Geestdrift komt op 27 november 

.Geestdrift is een samenwerking tussen Doopsgezinde kerken in Noord-Holland en Karavaan.  

De datum staat vast. Meer informatie over de voorstelling volgt  

 

• Elk lid van de Rabobank kan stemmen op onze stichting. 

• Start van de stemperiode is 5 oktober 
Vanaf dan kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit 
jouw buurt. 

• Einde stemperiode - 25 oktober  

Breng uw stem uit op ons. . Klik op onderstaande link, waar u meer kan lezen over ons doel van deze 

Rabo Club support. 

zie hier ons doel  

In het rijksmonument worden er regelmatig films vertoont, lezingen gegeven en andere activiteiten 
georganiseerd waarbij snel internet, een daarbij behorende modem, een computer en 
projectiematerialen onontbeerlijk zijn. Daar sparen wij nu voor. 
 
 

Stichting Beemster Vertoeving doet mee aan de Rabo Club support 

https://www.supersaas.nl/schedule/Beemstervertoeving/evenement
mailto:penningmeester@beemstervertoeving.nl
https://www.rabo-clubsupport.nl/waterland-en-omstreken/deelnemers/details/140462-stichting-beemster-vertoeving

