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Woord vooraf. 

Regen in grote hoeveelheden. Pinksteren 2022. Inspirerende en ideale 

omstandigheden voor een nieuwbrief van de Beemster Vertoeving. De zomer 

nadert. Volgens de meteorologen is die reeds begonnen Dit betekent dat de 

activiteiten die we organiseren op een wat lager pitje komen. Toch stoppen we 

niet. 

Blijf onze agenda volgen . Op 21 augustus zijn we gastheer voor Muziek aan de 

Middenweg. We zullen binnenkort wel te horen krijgen welke artiesten we 

gastvrijheid kunnen verlenen. Gastvrij zijn we natuurlijk ook voor alle bezoekers.  

Op 11 september is er een voorstelling gepland in de middag. Zet het in uw 

agenda. Houdt onze agenda in de gaten wie er komt optreden. Dat is nu nog een 

verrassing.  
 

 

  

Restauratie en herbouw. 

De kogel is door de kerk. Voor de kerk is deze opmerking overdrachtelijk bedoeld. 

De (sloop)kogel dan wel ander zwaar materieel, komt 1 oktober de 

diaconiewoningen en het koetshuis plat maken en afvoeren. Bouwbedrijf Pronk uit 

Warmenhuizen is de Hoofdaannemer. Een bedrijf dat gecertificeerd is om 

https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiODIiLCI4NGM1ZWYyYmJiYjQiLGZhbHNlXQ


Rijksmonumenten te restaureren. Dit betekent dat we vanaf 1 oktober de 

organisatie van activiteiten stilleggen. Wellicht dat er in de keuken nog een 

kerkdienst kan worden gehouden. Met gemiddeld 10 bezoekers moet dat kunnen. 

Maal en Verhaal zou wellicht in afgeslankte vorm ook nog door kunnen gaan. Film- 

en theatervoorstellingen gaan even op de lange baan. We kunnen helaas niet al 

onze nieuw- en verbouwplannen realiseren. De bouwprijzen vliegen door het 

plafond. Dit betekent dat we nog op zoek zijn naar aanvullende middelen. Mocht u 

onze plannen willen ondersteunen kunt u natuurlijk altijd een donatie doen op 

rekening nr. NL08RABO 0329 6424 80 t.n.v. Beemster Vertoeving. Om het nog 

makkelijker te maken kunt u ook via de betaalapp op uw telefoon deze QR code 

scannen.  
 

 

 

 

 

 



Terugblik 

Terugblikken is natuurlijk geen nieuws. Toch is terugblikken zeer nuttig als je 

vooruit wilt komen. Vraag maar aan een (wedstrijd)roeier, die de meeste tijd naar 

achteren kijk om vooruit te komen. Vandaar toch in deze nieuwsbrief een overzicht 

van het afgelopen half jaar. Ondanks corona toch een paar zeer geslaagde 

voorstellingen en andere activiteiten. In februari Ramses in Vogelvlucht. In april 

was oud-Beemsterling, Astrid Cattel bij ons, In mei namen twee musici ons mee en 

lieten ons genieten van de Klezmer muziek. Op 1 juni was er een besloten 

voorstelling van de Karavaan voor vrienden van de Karavaan. Marlies Ruigrok 

werkt aan een nieuwe voorstelling en 1 juni was er een tryout voor een zeer 

kritisch publiek. Er zijn vier filmavonden geweest. Maal & verhaal is ook vier keer 

georganiseerd. In maart stond onze huiskamer open voor deelnemers aan ‘Kunst 

aan de Middenweg’. Grafische kunst en muziek. Met Hemelvaart exposeerde twee 

jonge kunstenaars hun werk en was er iemand die verstand had van genealogie. 

Vandaag is er de high tea in de vermaning, een running dinner waarin drie kerken 

samenwerken. Wonen Welzijn plus weet ons te vinden en de zaal is ook een paar 

keer verhuurd voor een feestje. Natuurlijk zijn er ook maandelijkse kerkdiensten 

verzorgd. Voorzichtige conclusie. De huiskamer wordt gebruikt waarvoor die is 

bedoeld. Er is natuurlijk ruimte voor veel meer activiteiten. Wilt u ons helpen bij de 

organisatie ervan, laat het me weten. Aan vrijwilligers hebben we een nog een 

groot gebrek.  
 

 

   

 

Weet u dat: 

• U bij ons de kerkzaal kunt huren. Heeft u een feestje en is uw eigen woning 

te klein, organiseer dat dan bij ons. huur van de zaal 

• U bij ons kunt vergaderen in een Rijksmonument. Er is snelle WIFI 

beschikbaar Een mooi alternatief voor een dagje op de hei. huur van de zaal 

• U de Beemster Vertoeving kunt ondersteunen als vriend, donateur of 

ambassadeur. meehelpen 

agenda  
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• U ons ook eenmalig kunt ondersteunen door een gift te doen op rekening 

nr. NL08RABO 0329 6424 80 t.n.v. Beemster Vertoeving. Of de QR-code 

hierboven kunt scannen. 

• U geïnformeerd wordt wanneer bekend is welke muzikanten bij ons komen 

spelen op 21 augustus en welke voorstelling we op 11 september voor u in 

petto hebben. agenda 

• U voor vragen altijd terecht kunt bij info@beemstervertoeving.nl of een reply 

geven op deze mail. 

• wij u allen een hele mooie zomer toewensen. 

 

Weet u datUitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  
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