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December feestmaand 

Korte dagen. Sint is weer in Spanje. Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur. Tijd om 

kort terug te blikken en vooruit te kijken.  

Feest omdat de herbouw en de restauratie van het Rijksmonument zijn gestart. 

Maart 2018 is de Beemster Vertoeving opgericht. Ruim vier en een half jaar later is 

de eerste paal de grond in gegaan. Daarover straks meer.  

Er is hard gewerkt om de kerk een bredere functie te geven als bruisend centrum 

in de Beemster. Corona gooide roet in het eten maar desondanks zijn er enkele 

bijzondere vorstellingen geweest. De maandelijkse film en Maal&Verhaal trekken 

publiek. Mantelzorgers zijn te gast geweest en de zaal is ook al een paar keer 

verhuurd. Het gaat niet hard maar onze missie gaat zeker slagen.  
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Een vooruitblik naar 2023. Het bestuur, vrijwilligers en de nieuwe huurders van 

Beemster Vertoeving heten alle lezers in de loop van 2023 hartelijk welkom in de 

frisse, gerestaureerde zaal aan de Middenweg 87 voor een leuke voorstelling, een 

prachtige film en/of andere sociaal culturele activiteiten. We wensen alle lezers 

hele fijne feestdagen en een gezond 2023 vol met vrede in de wereld ver weg en 

dichtbij.  
 

 

Activiteiten 

Zie hiervoor onze agenda. De familie Uitentuis verleent ons gastvrijheid voor 

vertoning van de film. Een riante accommodatie. Maal&Verhaal gaat ook door. Wilt 

u een keer meedoen kijk dan op onze agenda.  

Beemster Vertoeving houdt zich aan de wet. Dit betekent dat we auteursrechten 

betalen voor het vertonen van de films. Het abonnement dat we hebben op deze 

auteursrechten verbiedt ons de film via advertenties of website aan te kondigen. 

Wel mogen we aan de abonnees van de nieuwsbrief laten weten welk film er wordt 

vertoond. Zo gaan we dat dus doen. Elke maand wordt u verteld welke film we 

gaan vertonen. Door betaling van de auteursrechten en vanwege het feit dat we de 

entreeprijs al jaren niet hebben verhoogd wordt de entreeprijs vanaf 1 januari €9 

per persoon. U krijgt die avond twee kopjes koffie, vaak met koekje en wat de 

filmavonden bij ons altijd heel bijzonder maakt. Heel veel achtergrondinformatie 

over de film door Corrie Laros. Films krijgen zodoende nog meer betekenis  
 

   

 

Voortgang bouw. 

Op 2 november ging de eerste paal de grond in. Deze week worden de eerste 

muren van kalkzandsteen opgetrokken.  
 

agenda  

https://beemstervertoeving.nl/agenda/


 

De vermaning zelf, het rijksmonument wordt ook stevig gerestaureerd. Er ligt een 

nieuwe betonnen vloer in voorzien van vloerverwarmingsleidingen. De schilder 

neemt het tongewelf onder handen. De vloerplanken worden hergebruikt als 

lambrisering tegen de steensmuur. Natuurlijk nadat er een dikke isolatie tegen de 

steensmuur is aangebracht. Iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van de 

bouw en van de restauratie kan dat volgen op de fotoblog op onze website. 

Regelmatig verschijnen daar nieuwe foto's voorzien van begeleidende tekst. Leuk 
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om te melden dat we zeer regelmatig worden voorzien van drone foto's gemaakt 

door Hans de Jong.  
 

 

Huur van de woningen. 

Alles is erop gericht om de verbouwing en restauratie op 1 augustus 2023 klaar te 

hebben. Dan kunnen we de 6 woningen, het atelier en het longstayappartement 

gaan verhuren. De contracten zijn nog niet getekend maar het lijkt er sterk op dat 

we voor de drie huurwoningen die onder de sociale huurgrens vallen zeer serieuze 

gegadigden hebben. Zij gaan wonen op een prachtig plekje in de Beemster maar 

werken ook een dagdeel in de week mee om het rijksmonument tot een bruisend 

sociaal/cultureel centrum te maken.  

De grotere woningen, de MIVA woning, het koetshuis en waarschijnlijk ook de 

gerestaureerde kosterswoning in het monument, komen in januari in de verhuur. 

Ook van deze huurders vragen wij om samen met de buren een hechte 

gemeenschap te worden die samen met het bestuur en andere vrijwilligers de 

droom van de 'huiskamer van de Beemster' in te vullen en waar te maken. 

 

 

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. 

 

Uitschrijven | Abonnement beheren 

Voeg hier je post adres toe!  
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