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Veel activiteiten in april 

Op 17 en 18 maart hebben veel mensen genoten van de expositie van Harm 

Noordhoorn. Deze grafisch kunstenaar weet hoe een ‘Kroegtijger’, een 

‘Feestvarken’, een ‘Huismus’, een ‘Snotaap’ en een ‘Sloddervos’ eruit zien. 

Regelmatig trakteerde hij de bezoekers op een muzikaal intermezzo. Een geslaagde 

eerste en tweede paasdag dus. 

Dinsdag 19 draaide de laatste film van dit seizoen. Supernova. In september hopen 

we weer te starten met ons filmprogramma om in oktober waarschijnlijk weer te 

stoppen. 

Donderdag 21 april hadden we Astrid Cattel op bezoek. Astrid groeide op in de 

Beemster waar haar vader burgemeester was. Mooie intieme voorstelling met 

prachtige liedjes en delen van persoonlijke ervaringen die veelal zeer herkenbaar 

waren voor de aanwezigen. Ook hier hebben de bezoekers weer erg genoten.  
 



 

  

 

Ook in mei zitten we niet stil. 

Op woensdag 11 mei 2022 treden John & Jaye Vickers uit Edam op in De Huiskamer 

van de Beemster. Meer info over Klezmerpolitan, klezmermuziek en hoe er kaartjes 



zijn te bestellen is te vinden in onze agenda. Voor €10 heeft u weer een 

onvergetelijke avond. 

Op 26 mei doen we mee aan de open dag Beemster. Wij bieden ruimte aan twee 

jonge kunstenaars, Anna Oudhof en Isabel van der Gragt. Tevens geven wij u de 

kans meer te weten te komen over genealogie door Hannie Sinkeldam. Kijk op 

onze agenda.  
 

 

Restauratie en herbouw. 

De plannen worden steeds concreter. Wij hopen dat de aannemer na de bouwvak 

aan de gang gaat. Koetshuis en diaconiewoningen worden dan gesloopt. De 

kerkzaal wordt aangepakt en we hopen erop dat we ook de kosterswoning kunnen 

aanpakken en vernieuwen. Daarom zou het zomaar kunnen dat er in september 

voorlopig de laatste activiteiten zijn.  
 

 

   

 

Uitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  
  

 

    

 
 

agenda  

https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiNzkiLCJkNGQ4MzNiN2U3N2UiLGZhbHNlXQ
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiNzkiLCIzMzQ3MzM4OGRmMDciLGZhbHNlXQ
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiNzkiLCI5MGE3ZjExNDA4ZDgiLGZhbHNlXQ
https://beemstervertoeving.nl/agenda/

