
 

Bekijk dit in je browser  

 

Beste Lezer 
 

 

The Cat's back show 

11 september voorlopig de laatste voorstelling. Er zijn nog kaarten 

beschikbaar. Bestel ze meteen via 

https://projectgeestdrift.nl/voorstelling/the-cats-back/  

Het wordt spektakel in de Vermaning. Parkeren mag bij onze buren aan de 

overkant op Middenweg 82 vanaf 14.30.  
 

https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiODgiLCI1YTE2YTVhNTA3NTciLGZhbHNlXQ
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiODgiLCI1NDUyYWQwOTA4MDAiLGZhbHNlXQ


 

 

  



Restauratie en herbouw. 
 

Houdt Middenweg 84 tot en met 87 in september goed in de gaten de 

komende tijd. Op 26 september wordt er begonnen met de inrichting van 

het bouwterrein. Een week later worden de diaconiewoningen en koetshuis 

gesloopt om daarna in stijl met wat er stond te worden herbouwd. Het 

ensemble monument, koetshuis en diaconiewoningen willen we zoveel 

mogelijk intact houden. De architect heeft daar heel goed zijn best op 

gedaan. Kijk naar het plaatje hieronder dat een impressie geeft van hoe het 

gaat worden.  

Op 7 november start de renovatie van het rijksmonument.  
 

 

 

 

Programma 

Op 20 september hebben we een film. Voorlopig ook de laatste in de 

huiskamer, Op dit moment wordt gezocht naar een passende invulling. 

Maandelijks bezoeken 20 tot 25 mensen de film met uitleg en genieten daar 



heel erg van. Het zou zonde zijn om deze activiteit stil te leggen tijdens de 

restauratie en herbouw.  

Wij zijn heel blij dat de filmvoorstellingen door kunnen gaan bij Jan en Hetty 

Uitentuis Middenweg 93 1462 HG Middenbeemster.  

Vanaf oktober bent u dus welkom op dit adres. 

 

   

 

Weet u dat: 

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

ambassadeur. meehelpen 

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

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

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

een reply geven op deze mail. 

 

Weet u datUitschrijven | Je abonnement beheren 

Voeg je postadres hier toe!  
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