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Van de voorzitter 
Het waren voor veel HGB-bestuurders en  
andere vrijwilligers een paar drukke maanden: 
de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 
a.s. komt er weer aan. Alle afdelingen moesten 
hun jaarverslagen inleveren om in De Nieuwe 
Schouwschuit te worden opgenomen, de finan-
ciën over 2018 moesten vastgesteld, en…..  
“wat doen we na de pauze?” 
Onze musea en de afdeling Beemster Erfgoed gaan over op een 
nieuw Collectie beheersysteem, waarin alle historische voorwerpen, 
boeken, foto’s en documenten worden gedocumenteerd, opdat we 
in de toekomst precies weten wàt wáár is.  
We zijn onderwijl in gesprek met de gemeente over een duurzame 
financiering van het onderhoud aan onze panden, een vervolg op de 
teruggedraaide subsidiekorting van vorig jaar. Inmiddels spreken we 
niet meer alleen over het pand van het Betje Wolff Museum, maar 
ook over het onderhoud van de gebouwen op complex Westerhem. 
Dat overleg komt nu in een eindfase. Hopelijk kunnen we op de ALV 
met een positief bericht komen, maar het kan nog heel anders uit-
pakken. De komende weken worden nog heel spannend. 
En tenslotte is ons archiefonderzoek naar de oude begraafplaats in 
Middenbeemster zijn zevende (!) jaar ingegaan. Het dagelijks leven 
van de 19e-eeuwse Beemsterlingen begint zich nu glashelder af te 
tekenen. Die hadden ’s winters helemaal geen drukke maanden. En 
ook vaak geen eten. Dus ik klaag niet over onze drukte. 
Kees de Groot◄ 

 

ICT-ers gevraagd 
Ook binnen het HGB neemt de 
automatisering zijn vlucht. We 
hebben enige “deskundigen” 
in ons midden, maar we willen 
graag uitbreiding. We zoeken 
vrijwilligers die kennis hebben 
van automatisering. Bij voor-
keur van het programmeer-
pakket PERL en/of het CMS 
Wordpress. Ook andere kennis 
is welkom en we gaan er vanuit dat wat je niet weet valt bij te  
leren. 
Heb je interesse, meld je dan aan bij het secretariaat via  
info@historischgenootschapbeemster.nl en we nemen contact met 
je op.◄ 

Agrarisch Museum Westerhem 

De vrijwilligers van het museum zijn druk bezig met de voorberei-
dingen voor het aankomend seizoen. Tijdens de wekelijkse werk-
ochtenden wordt er, naast het verrichten van de gebruikelijke on-
derhoudswerkzaamheden, ook volop gesproken over herinrichting 
en vernieuwingen binnen het museum. Het is mooi om te zien dat 
er, na het verdrietige overlijden van vrijwilliger van het eerste uur 
Piet Stroet, zoveel saamhorigheid en een goede teamgeest is. De 
betrokkenheid is groot en het museum mag zich verheugen in uit-
breiding binnen de club waardoor het aantal ‘helpende handen’ op 
peil blijft. Dat is heel waardevol en beslist het noemen waard! 
Het gegeven “20 jaar Beemster Werelderfgoed” is de basis voor de 
nieuwe tentoonstelling. Daarnaast zal het fotoproject “Beemster in 
Beeld” van de Binnendijks een plek op de zolder krijgen. Inwoners 
kunnen hun mooiste plaatjes van de vier seizoenen in de polder 
insturen.◄ 

 

Een mooi museumstuk nader belicht: 
De enigszins verborgen timmermansgereedschapkist in de dars van 
het Agrarisch Museum Wester-
hem bracht mij naar een artikel-
tje over teksten op timmerkisten 
van de vroegere molenbouwers. 
In de timmerschuren van de 
molenmakerijen stonden eer-
tijds die grote kisten, die dien-
den als opbergplaats voor het 
gereedschap van de knechts, in 
lange rijen opgesteld. Waarlijk 
lange rijen bij de vele molenma-
kers in een molengebied als de Zaanstreek en de droogmakerijen. 
De kisten waren langwerpig vierkant, meestal een meter hoog, een 
nog grotere lengte en een halve meter breed. Meestal waren de 
kisten van eikenhout. Elke knecht had een eigen kist met een grote 
voorraad eigen gereedschap. 
Op de voorkant van de kist was, in veel gevallen, de naam van de 
eigenaar geschilderd in sierlijke witte krulletters. 
De kisten waren soms van zeer oude datum als ook de namen die 
erop stonden. Vaak kon men zich de naam, die op de kist prijkte 
niet eens meer herinneren, want de kisten werden doorverkocht en 
men liet de naam van de voorganger erop staan, soms met een 
jaartal erbij. 
Maar behalve de namen van de eigenaars droegen sommige kisten 
opschriften, die weergaven wat de oorspronkelijke eigenaren waard 
achten aan andere voor te houden. Hieronder een paar van die 
ontboezemingen. 
    Het gereedschap maakt geen kuren 

Maar de handen die het sturen. 
Maar, bij een goede hand, 
Behoort ook oordeel en verstand. 
Want wie verstand en oordeel mist 
Die past voorwaar geen timmerkist. 

Een vakman heeft dus meer nodig dan zijn handen. 
Een ander luidde: 
 Ik heb gereedschap, groot en kleijn 
 Niet voor een ander maar voor meijn. 
Ongetwijfeld afkomstig van iemand, die een “broertje dood” had 
aan leentje buur spelen. 
Tot slot nog een tweeregelig opschrift: 
 Lange dagen, korte dagen. 
 Moet ik hakken, booren, schaven, zagen. 
Deze man bracht tot uiting dat zijn bestaan hem wel wat eentonig 
toe leek. Hij had zijn naam er maar niet onder laten schilderen. Van 
vele honderden kisten zijn er maar een enkele overgebleven. Zij 

zijn, met of zonder tekst, als 
“overbodige dingen” verdwenen 
(gesloopt of opgestookt). 
Met de molens zijn ze uit de tijd 
geraakt en net als zoveel andere 
dingen, verdwenen omdat menig-
een er geen waarde aan hechtte. 
Dit is een samenvatting van een 

artikeltje over timmermanskisten uit De Speelwagen van juli 1946. 
Het was een maandblad gewijd aan de historische schoonheid, 
folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier. 
Jan Bakker◄ 
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De opzet van de avonden is gelijk gebleven. 
We starten met een inloop en eindigen met 
een glaasje en een stukje kaas en praten wat 
na met elkaar of met de schrijver die is uitge-
nodigd. 
Het gesprek met de schrijver (in februari was 
dat Tomas Lieske) begint om 20.00 uur. 
Alexander Reeuwijk, zelf ook schrijver, inter-
viewt. Een concept dat heel goed werkt. 
In maart hopen we Marc Reugebrink te ont-
vangen. Vervolgens in april Mensje van Keulen en in mei Menno 
Schilthuizen, evolutiebioloog en -onderzoeker in Leiden. 
Reserveren kan via de mail: boekenbijbetje@gmail.com 
U krijgt vervolgens een mail terug met het verzoek vooraf te beta-
len. Bankrekeningnummer: NL19 ABNA 0835316300 t.n.v.  
Historisch Genootschap o.v.v. Boeken bij Betje + datum. 
 
Data     : 8 maart, 12 april en 10 mei 2019 
Tijd       : 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en 
                thee en een Betje-bonbon)   
Plaats   : Agrarisch Museum Westerhem  
                Middenweg 185a, 1462 HJ Middenbeemster (parkeren 
                achter het museum, bij straat Uilenhoeve)        
Gasten  : Marc Reugebrink, Mensje van Keulen en Menno Schilt- 
                 huizen. 
Toegang: 10 euro.  
In de zomer houden we een zomerstop en in september gaan we 
weer verder met Boeken bij Betje op elke tweede vrijdagavond van 
de maand. 
En misschien…. organiseren we midden in de zomer op een mooie 
zondagmiddag in de tuin van het Betje Wolff Museum nog een spe-
ciale boekenmiddag met een of meer gasten!  
Daar hoort u nog over.◄ 
                                                

Westerhem een Geregistreerd Museum 
Zowel het Betje Wolff museum als Agrarisch Museum Westerhem 
zijn officieel geregistreerde musea. Dit betekent dat je als museum 
aan een heleboel eisen moet voldoen. Aan de hand van een jaarlijk-
se loting wordt in een audit gekeken of het museum voldoet aan 
deze eisen. Onze beide musea zijn niet ingeloot voor 2019, maar we 
moeten wel klaar zijn voor de toekomst. 

Westerhem voldoet aan “de 
oude” eisen, maar niet aan de 
hedendaagse eisen. Om te 
voorkomen dat Westerhem zijn 
status als geregistreerd muse-
um verliest is begonnen het 
eisenpakket vorm en inhoud te 
geven. In totaal bestaan de 
eisen uit 17 normen van zeer 
uiteenlopende aard. Het muse-

umbeleidsplan moet helemaal herschreven worden en aangepast 
aan de huidige normen. Ook moet er een collectieplan komen, maar 
ook een de doelstellingennota, het activiteitenplan, een beveili-
gingsplan, een vrijwilligersbeleid, de opleidingen, het moet de nati-
onale en internationale museumregels onderschrijven, etc. Een 
flinke klus waar het museumbestuur voor staat. Maar met hulp 
moet het lukken. De 17 normen komen niet alleen op papier te 
staan, maar moeten ook nageleefd worden. Dat is misschien nog 
wel een grotere uitdaging. Het is de bedoeling om voor eind 2019 
alles gereed te hebben en een aanvang te hebben gemaakt met de 
uitvoering van de 17 normen.◄ 

 

 
Betje Wolff museum 
Een grote verrassing voor het Betje Wolff 
museum! Uit handen van Veronique 
Muijsers van Rotary Purmerend/
Waterland ontvingen Alie Vis (Betje Wolff 
Museum) en Kees de Groot (voorzitter 
Historisch Genootschap Beemster) in 
december 2018 een cheque van 1500 
euro! Daar wist het bestuur van het  
museum wel een bestemming voor; 
het laten vertalen in het Engels van de 
mooie film Betje Wolff, een feministe in 
de Beemster voor de buitenlandse bezoe-
kers. Op dit moment is de vertaling klaar! Paul Kramer, de maker van 
de film, heeft een Engelse voice-over in de film gemonteerd en er is nu 
een Engelse ondertiteling. De film zal zo spoedig mogelijk op de zolder 
van het museum in de nieuwe vorm te zien zijn.◄ 

 
Rozen verwelken….maar vriendschap blijft bestaan! 
Eén van de verrassingen van de tentoonstelling ‘Vive la plume!’ over 
schrijven is wel het kleine poëziealbum op zolder. Daarin mogen be-
zoekers een versje schrijven en een mooi zoet plaatje plakken. Ieder-
een van voorbij de middelbare leeftijd kent dergelijke albums wel en 
het leek ons leuk om te proberen een middag te organiseren waarin 
het poëziealbum centraal staat en de deelnemers aan elkaar fraaie 
rijmen uit eigen album voorlezen. Maar voordat het zover is vertelt 

Aafje de Jong iets over de voorgeschiedenis van 
het fenomeen poëziealbum. Dat is namelijk al 
veel ouder dan de 19e-eeuwse vorm die wij alle-
maal wel kennen. Dit verhaal wordt geïllu-
streerd door enkele exemplaren die in de loop 
der tijd aan onze historische vereniging zijn ge-
schonken. Ook daaruit worden enkele voorbeel-
den voorgelezen. 
De tentoonstelling ‘Vive la plume!’, die nog tot 
november van dit jaar in het Betje Wolff muse-
um is te zien, ging het vorig jaar van start met, 

voor wie dat wilde, een enquête over schrijfgewoonten. Aan het eind 
van de poëziealbummiddag vertelt V. Falger wat die ingevulde vragen-
lijsten hebben opgeleverd. 
De ‘Middag van het Poëziealbum’ wordt gehouden op zondag 17 
maart van 14.00 tot 15.30 uur in het Betje Wolff museum te Midden-
beemster. Op vertoon van uw eigen poëziealbum is de toegang gratis. 
Wilt u meedoen? Graag vóór 14 maart uw opgave per e-mail aan  
info@historischgenootschapbeemster.nl◄ 
 

Betje Wolff Museum en Boeken bij Betje 
Betje is de boer op! 
De belangstelling voor de Boeken bij Betje-avonden is groot. 
De zolder van het museum blijkt helaas te kwetsbaar, te klein en te 
slecht toegankelijk om structureel grotere groepen te ontvangen. Er is 
daarom met pijn in  het hart besloten, in overleg met het HGB-
bestuur, Agrarisch Museum Westerhem en José Ferdinandus de avon-
den m.i.v. februari 2019 voorlopig te verplaatsen naar het Agrarisch 
Museum Westerhem, in het ‘vierkant’ ofwel de ’hooiberg’, schuin 
tegenover het Betje Wolff Museum. 
Het vierkant is wat groter en op de begane grond! Ook rolstoelgebrui-
kers en mensen die moeilijk ter been zijn kunnen nu de avonden bij-
wonen. Dat is natuurlijk heel fijn. 
Inmiddels hebben we alweer een bijeenkomst achter de rug en we zijn 
blij met deze locatie. We voelen ons heel erg welkom bij onze buren 
en collega’s. Ook van de bezoekers horen we positieve geluiden. 
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Nieuws van Beemster Erfgoed 
HGB-voorzitter Kees de Groot heeft de afdeling Beemster Erfgoed 
gevraagd mee te doen aan een verkennend gesprek over de ver-
vaardiging van een cultuurhistorische waardenkaart van de Beem-
ster. Het College van B&W Beemster heeft hier om gevraagd en 
twee ambtenaren van de gemeente Purmerend, die ervaring heb-
ben op dit gebied, hebben het HGB verzocht mee te denken over 
een opzet om zo’n kaart in te vullen. Purmerend zelf heeft al zo’n 
waardenkaart (zie https://www.purmerend.nl/kaarten/erfgoed/ ) 
die prima als bron van inspiratie kan dienen. De invulling – denk aan 
het sloten- en wegenpatroon, beeldbepalende gebouwen en karak-
teristieke buurten en buurtschappen – is echter een flinke klus. De 
afdeling BE kijkt constructief-kritisch mee. 
 
In de loop van dit jaar gaat een verkennend, niet-grondverstorend 
archeologisch onderzoek aan de vermoedelijke resten van de bui-
tenplaats ‘Laanzicht’ aan de Jisperweg plaatsvinden. Onder leiding 
van Archeologisch Bureau Hollandia wordt er met grondradar en 
peilstokken onderzocht of er nog fundamenten van dit 17e-eeuwse 

buiten aanwezig zijn. Aan de hand 
van de resultaten en de kaart van 
Van Berckenrode kan een verant-
woorde visualisering van de on-
dergrond worden opgesteld die 
weer de basis kan vormen voor 
een informatiepaneel bij de loca-
tie. Van de ruim vijftig buiten-
plaatsen die er ooit in de polder 

zijn geweest, is er niet een meer in de oorspronkelijke gedaante 
bewaard gebleven. 

 
Op 29 januari van dit jaar promoveerde 
mevr. Barbara Veselka aan de Universi-
teit Leiden tot doctor op het proef-
schrift D-lightful sunshine disrupted. In 
dit proefschrift is een aanzienlijk deel 
van de in 2011 naast de kerk opgegra-
ven skeletten onderzocht op vitamine  
D-tekort. Vooral jonge kinderen tot drie 
jaar blijken afwijkingen te hebben ge-
had. Oudere kinderen en zelfs volwas-
senen droegen sporen van ‘geheelde’ 
vitamine D-tekorten waarvan lang werd 
aangenomen dat die alleen voorkwa-
men in dichtbebouwde grote steden. 
De Beemster skeletten tonen aan dat 
gebrekkige voeding, en vooral gebrek 
aan zonlicht, ook op het platteland 
gangbaar waren. Een lid van de actieve Beemster archiefwerkgroep 
was uitgenodigd om deel te nemen aan de oppositie, het stellen 
van kritische vragen aan de kandidaat over haar onderzoek. Na drie 
kwartier bleek Barbara het kruisverhoor goed te hebben doorstaan 
en werd zij feestelijk tot doctor bevorderd. Het wetenschappelijk 
onderzoek aan de Beemster skeletten gaat nog volop door. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Een begin is gemaakt met plannen om op  
5 mei 2020 een fiets- of autoroute door de 
Beemster te starten die locaties en gebeurte-
nissen in de Tweede Wereldoorlog in herinne-
ring brengen. De opzet van de succesvolle 
formule van ‘Op de kaart gezet’ (2012) zal 
worden gebruikt om locaties van neergestorte 
vliegtuigen, razzia’s, liquidaties, inundaties, 
hongertochten, enz., te markeren. Een bege-
leidend boekje geeft achtergronden, zo is de 
bedoeling. Het gemeentebestuur van Beem-
ster staat positief tegenover de plannen van 
de werkgroep. 
 
De afdeling BE houdt iedere eerste maandagavond van de maand een 
laagdrempelige inloopavond in de BE-kamer in het voorhuis van  
Westerhem. Iedereen, ook niet-HGB-leden,  met vragen over histori-
sche onderwerpen – van genealogische informatie tot historisch beeld-
materiaal – of behoefte om voorwerpen aan het HGB over te dragen is  
tussen 20 en 22 uur van harte welkom. Inlichtingen: 
V.Falger@gmail.com◄ 

 
 

Objectenregistratie 
In de vorige HGB nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het voornemen 
om de huidige objectenregistratiesystemen bij het Betje Wolff  
Museum, Agrarisch Museum Westerhem en de afdeling Beemster  
Erfgoed te vervangen door één geïntegreerd systeem. De huidige sys-

temen werken op zich zelf en kunnen niet 
gekoppeld worden. Ook is de toegepaste 
techniek verouderd. Het HGB streeft naar 
een systeem waar alle objectinformatie ter 
beschikking komt van de gehele HGB orga-
nisatie wie daartoe gemachtigd zijn. Ook 
moet er gebruik worden gemaakt van mo-

derne internettechnieken om deze administraties te beheren. De door 
het bestuur ingestelde projectgroep heeft drie mogelijke programma’s 
bekeken en beoordeeld. 
Het HGB bestuur is geadviseerd te kiezen voor de oplossing die gebo-
den wordt door het pakket ZCBS (staat voor: Zijper Collectie Beheer 
Systeem, wilt u het zelf zien kijk dan op www.zcbs.nl). Het voldoet op 
alle fronten aan de gestelde eisen en wensen en daarbij is de prijs het 
meest interessant. Iets waar vooral de penningmeester heel blij mee is. 
Als eerste gaat de fotocollectie van de afdeling Beemster Erfgoed over 
naar het nieuwe systeem en dan de objecten van het Betje Wolff  
Museum en Museum Westerhem. Daarna de rest van de afdeling 
Beemster Erfgoed. Op een later tijdstip wordt u geïnformeerd hoe u als 
lid van het HGB de meeste objecten op internet kunt bekijken.◄ 

 
 

 

De agenda 2019 
                                                  
17 maart                        -  Middag van het Poëziealbum in het Betje 
                                            Wolff museum 
27 maart                        -  Algemene Ledenvergadering 
18 april                           -  Lezing door Gervien Pielage 
26 april                           -  Opening zomertentoonstelling Agrarisch 
                                            Museum Westerhem 
8 maart, 12 april en 
10 mei                            -  Boeken bij Betje                                 
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Project: beschilderen van de zeildoeken van de molenwie-
ken van de Nachtegaal 
De korenmolen de Nachtegaal bestaat dit jaar 350 jaar. Dat vonden 
‘de mensen van de molen’ een mooi uitgangspunt om hier extra 
aandacht voor te vragen. Het idee ontstond om basisschoolleer-
lingen van de drie Beemster scholen en de kinderen van de  
Naschoolse Opvang te vragen om ieder een zeildoek van de molen 

van een mooi geschilderd ont-
werp te voorzien. Bert Jaarsma 
en Theo Pauw namen contact op 
met Janna Bakker, Henk Alberts-
ma, Liesbeth Molenaar en Mart 
Hellingman en de projectgroep 
kon aan de slag. Theo maakte 
een eerste globaal ontwerp, 
waarbij hij zich baseerde op de 

kleuren van de Beemster vlag. Aan de randen gaat Henk een Beem-
ster kleur aanbrengen en daartussen gaan de leerlingen de komen-
de maanden hun ontwerp schilderen. De contacten met de scholen 
zijn al gelegd en de reacties van de leerkrachten zijn heel positief. 
Liesbeth, Janna en Mart zullen de lessen op de scholen geven/
begeleiden. Henk is inmiddels al aan het schilderwerk begonnen. 
Materialen zijn gekocht en op 25 februari wordt de eerste les gege-
ven. In de volgende Nieuwsbrief zullen we u verder op de hoogte 
brengen hoe dit feestelijke project in de praktijk wordt uitgevoerd. 
Half april hopen we in het bezit te zijn van vier prachtig beschilder-
de zeildoeken die op de ‘Open Dag’ in mei de wieken zullen sieren.  
Werkgroep Educatie HGB◄ 

 

Korenmolen De Nachtegaal, 350 jaar jong 
Dit jaar gaat overal om ons heen veel aandacht uit naar het overlij-
den, nu 350 jaar geleden, van een wereldvermaarde molenaars-
zoon.  

Voor Rembrandt van Rijn waren molens niet alleen onderdeel van 
zijn landschap maar ook pure noodzaak, immers de grondstoffen 
voor zijn verf werden in die tijd voornamelijk op windkracht gepro-
duceerd. 
In precies dat jaar waarin Rembrandt stierf, 1669, kreeg iemand 
anders met molenaarsbloed het idee om middenin de Beemster 
een korenmolen te bouwen. 
Dat nu, 350 jaar later, die stoere molen nog wekelijks draait en 
maalt en in nagenoeg perfecte toestand verkeert mag eigenlijk wel 
heel bijzonder worden genoemd.  
Na de omvangrijke restauratie van afgelopen jaar alle reden voor 
een verjaardagsfeestje en om De Nachtegaal in zijn jubileumjaar 
vaker in de spotlights te plaatsen. 

 
 

Noteert u alvast de onderstaande data in uw agenda: 
Zaterdag 18 mei  
Om te beginnen wordt de schooljeugd dit jaar actief betrokken in een 
molenzeilproject. Leerlingen van Beemster basisscholen en de na-
schoolse opvang zullen onder begeleiding vier molenzeilen beschil-
deren die op zaterdag 18 mei op de molen onthuld gaan worden. Die 
dag staat geheel in het teken van activiteiten voor de jeugd waarvoor 
„jonge molenmakers worden gezocht". (zie ook het stukje hiernaast) 
 
Donderdag 30 mei 
Een bijzondere open (Hemelvaarts)dag voor Beemsterlingen en andere 
belangstellenden. Naast graan malen en meel „builen” worden oude 
molenambachten gedemonstreerd terwijl van vers gebakken pannen-
koeken kan worden genoten. „Onstuimig Schuim” staat garant voor 
een sfeervolle muzikale omlijsting. 
 
Zaterdag 6 juli 
Een feestelijk evenement voor culinaire liefhebbers in de tuin van het 
Agrarisch Museum Westerhem met aandacht voor bakken en lokale 
producten. 
 
Zaterdag 21 september 
Een symposium in de Keyserkerk in Middenbeemster voor Beemster-
lingen en „buitenlui". Door bijzondere sprekers wordt onze unieke ko-
renmolen vanuit zeer verschillende invalshoeken belicht. 
Ook wordt deze dag het eerste exemplaar van een jubileumuitgave 
gepresenteerd en uitgereikt. 
 
Het bestuur van De Nachtegaal hoopt ook ú op een of meer van deze 
gelegenheden te mogen verwelkomen. ◄ 

 
HET HGB EN UW PRIVACY. 
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG),  “de nieuwe privacywet”, van kracht. Oók voor het HGB: het feit 
dat we leden hebben,  betekent dat wij namen, adressen, email- 
adressen en (bij vrijwilligers) vaak telefoonnummers beheren. De AVG 
schrijft voor dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het 
HGB heeft in haar Privacyverklaring vastgelegd welke gegevens wij van 
u bewaren en wat wij er wèl en niet mee doen. In grote lijnen houdt dit 
in, dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan en dat 
wij uw gegevens nooit (tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming) aan 
derden zullen verstrekken. 
Die Privacyverklaring vindt u op onze website http://
www.historischgenootschapbeemster.nl/. Als u geen internet heeft, 
kunt u toezending van de Privacyverklaring vragen bij de secretaris, 
Historisch Genootschap Beemster, Postbus 73, 1462 ZH Middenbeem-
ster. 
Zonder uw tegenbericht gaan wij er van uit dat u instemt met het ge-
bruik van uw gegevens volgens onze Privacyverklaring. 
Mocht u niet instemmen met onze Privacyverklaring, wilt u dit dan 
laten weten aan de secretaris. 
Wij zullen dan uw gegevens verwijderen. Dit betekent echter wèl, dat 
hiermee ook uw lidmaatschap wordt beëindigd.◄ 
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