
 

Bekijk dit in je browser  

 

Beste Lezer(es) 
 

 

Activiteiten 

op 11 september is voorlopig de laatste voorstelling geweest in de Beemster 

Vertoeving. Eind september is de voorbereiding van de herbouw en restauratie 

langzaam op gang gekomen. Daarover straks meer. Toch liggen de activiteiten niet 

geheel stil. zie onze agenda. De familie Uitentuis verleent ons gastvrijheid voor 

vertoning van de film. Een riante accomodatie. Maal en verhaal gaat ook door. Wilt 

u een keer meedoen kijk dan op onze agenda.  
 

   

 

  

agenda  

https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiMTE2IiwiOGVjMjg4Y2MwMDlkIixmYWxzZV0
https://beemstervertoeving.nl/agenda/


 

 

Restauratie en herbouw. 
 

Gisteren 2 november is de eerste paal geslagen voor herbouw van de 

diaconiewoningen en het koetshuis.  



De heier is vanmorgen op 3 november weer vertrokken. Er zijn in totaal 48 palen 

van 19 meter de grond in gegaan.  

Het gaat nu ineens snel. Eind september zijn er pannen van het koetshuis en van 

de diaconiewoningen afgehaald. Zie de foto hierboven. Deze worden hergebruikt 

voor het museum Betje Wolf in de Beemster. Herbestemming in het kwadraat. 

Beemster Vertoeving is druk doende om het Rijksmonument, de Doopsgezinde 

Vermaning, intensiever te gebruiken. Daarbij past natuurlijk heel goed 

herbestemming van de dakpannen. Er is ook nog een oud spant uit de 

diaconiewoningen die kant op gegaan.  

De sloper zorgde voor een open huis. Zie de foto hierboven. Hij heeft in een paar 

dagen tijd de bijgebouwen gesloopt. Het terrein is bouwrijp gemaakt en gisteren is 

er geheid. Maandag 7 november start de bouwer met de fundering.  

De restauratie van het Rijksmonument is ook gestart. Er is over de balken een vloer 

gelegd om het plafond te schilderen. Op 3 november worden de kerkbanken en de 

kansel verwijderd.  

Nieuwsgierig geworden naar de veranderingen op het kerkenerf. Kijk dan hier of 

rijdt zelf eens langs op de Middenweg.  
 

   

 

Goede buren 

Ieder kent het gezegde; 'beter een goede buur dan een verre vriend'  

Stichting Beemster Vertoeving is gezegend met goede buren. Een buur waar we 

regelmatig mogen parkeren tijdens een voorstelling. Kijk op de agenda waarin de 

buren worden genoemd waarbij de film kan worden getoond of de activiteit 

maal&verhaal wordt gehouden. Bij een andere buur mogen de kerkbanken en 

andere waardevolle spullen worden opgeslagen. Hulde aan de goede buren.  
 

 

 

Weet u dat: 

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

ambassadeur. meehelpen 

gebouw  

https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiMTE2IiwiODA3YzgzZGUyYmE2IixmYWxzZV0
https://beemstervertoeving.nl/gebouw/


• 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!  
  

 

    

 
 

mailto:info@beemstervertoeving.nl
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiMTE2IiwiMDhkNTc1NDEyZmM1IixmYWxzZV0
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiMTE2IiwiMmE0ZDFhY2E2NmIzIixmYWxzZV0
https://beemstervertoeving.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiMmYwYjcyIiwiMTE2IiwiZTIzYjhlZmM4NjM3IixmYWxzZV0

