
 

 

 

 

  

Agenda 

Beemster Vertoeving is op velerlei terreinen actief. De Beemster vermaning is 

gebouwd als kerk met orgel en kansel. Een keer per maand is er een kerkdienst. 

Daar blijft het niet bij. De ruimte gaat veel breder benut worden voor inwoners van 

de Beemster. De (kerk)zaal wordt daarom ingezet voor activiteiten op sociaal 

maatschappelijke gebied. Een voorbeeld. 10 November is de mantelzorgdag. 

Monique Spliet van Welzijn Wonen Plus is er voor de mantelzorgers. Kleinschalige 

theater of muziekvoorstellingen staan ook steeds op de rol. Lezingen over 

maatschappelijke opgaven of een cultureel onderwerp. Tussendoor is het 

Rijksmonument beschikbaar voor een dagje op de 'hei' of voor een vergadering 

buiten de deur, of als repetitieruimte. Klik op de knop hieronder om te zien wat wij 

voor u in petto hebben de komende tijd. 
 

wat is er te doen  
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Jaques Brel 

Donderdag 28 oktober genoten ruim 60 bezoekers van een muzikale ode van en 

aan Jaques Brel in onze gastvrije omgeving. 

Michael Abspoel, theatermaker en jarenlang bekend als dé 

stem van het televisie- programma ‘Man bijt hond’, bracht een originele hommage 

aan de grote Belgische chansonnier Jacques Brel. Hij werd begeleid door Jazz en 

World Music pianist Marc Bischoff. 

De bekende chansons van Brel werden met passie en veel mimiek van de zanger 

voor ons gezongen. De voorstelling ‘Leven met Brel’ ging niet alleen over Michael 

Abspoel, maar over ons allemaal. Wat betekenen de grote Brel-thema’s 

vriendschap, liefde, afscheid, jeugddromen, joie de vivre en vrijheid voor u en voor 

mij? Scherpe observaties van Brel over Brussel of Amsterdam zijn met ons gedeeld. 

Wat is het ware verhaal achter zijn optreden in het Huis met de Pilaren te Bergen 

NH. Genoeg stof voor ieder om over na te denken. Met deze ervaringen ging ieder 

weer huiswaarts. 
 

 

Instagram en Facebook 

Wij worden graag getipt. We willen heel graag actief worden op Instagram en 

facebook. Kent u iemand die ons daarin kan helpen of bent u zelf actief op deze 

media en vindt u het leuk om iets voor ons te betekenen? We horen heel graag van 

u via info@beemstervertoeving.nl 
 



 

Goede buren 

Beemster vertoeving heeft hele goede buren. Arjen IJff, onze naaste buurman 

rechts op de Middenweg hielp ons bij de ontwikkeling van onze huisstijl en logo. De 

vijf V's,(vrijheid, vrede, verantwoordelijkheid, vriendschap en vertrouwen) onze 

drijfveren met als centrale punt de beemster vertoeving Samen met Sjaak Martens 

gaf hij ook de website een nieuw gezicht. 

Tegenover ons wonen ook hele goede buren. Op het erf van de Beemster 

Vertoeving kunnen we niet veel auto's kwijt. Esther van de Velde en Marco Mulder 

van Middenweg 82 zetten regelmatig hun poort open zodat onze gasten toch heel 

dichtbij de voorstelling of andere activiteit hun auto kwijt kunnen. Wij zijn daar 

ontzettend blij mee natuurlijk want we hebben gastvrijheid hoog in het vaandel 

staan. 
 

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe! 
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