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In oktober vorig jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders het besluit genomen
over de definitieve tijdelijke locatie voor de basisscholen en kinderopvang op het schoolplein
van MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster.
In deze nieuwsbrief geven wij een korte update van de werkzaamheden en stellen we u
op de hoogte van het uitstellen van het open huis.

Gevel zuidgebouw
Zaterdag 13 november is de gevel van het zuidgebouw afgewerkt.

Oplevering bovenverdiepingen noordgebouw
Ook de overige verdiepingen van het noordgebouw zijn opgeleverd. De begane grond is
inmiddels ingericht en al een aantal weken in gebruik door Forte Kinderopvang. Nu zijn ook de
verdiepingen erboven klaar om ingericht te worden. In de voorjaarsvakantie verhuist De
Bloeiende Perelaar naar het gebouw. In de tussentijd neemt de directie van Oecumenische
basisschool De Wilgenhoek haar intrek in het zuidgebouw. Zij maken de ruimte gereed om er
per 29 augustus 2022 van start te gaan.
Opbrengst Rabo ClubSupport
Buurthuis Zuidoostbeemster deed mee aan Rabo ClubSupport om geld in te zamelen voor een
natuurspeeltuin. Met dank aan jullie stemmen ontvangen zij het prachtige bedrag van
€1.205,73. Ook via deze weg nogmaals bedankt voor jullie stemmen en Rabobank bedankt
voor het mogelijk maken van deze mooie actie.
Uitstel open huis
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat er in november een feestelijke
afsluiting van de bouw van de tijdelijke gebouwen zou plaatsvinden. Het leek zowel de
gemeente als de gebruikers van het MFC een goed idee om even stil te staan bij de afronding
van de bouw en iedereen een kijkje te laten nemen bij de nieuwe gebouwen.
In verband met de huidige situatie en aanscherping van maatregelen kan de bijeenkomst nu
niet door gaan. We hopen dat de omstandigheden het toelaten om in januari alsnog een open
huis te houden. We brengen jullie op de hoogte als er meer informatie is.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?
Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden?
•
•
•
•

Voor algemene vragen over de bouw kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net.
Voor specifieke vragen over de bouw kunt u mailen naar Daniel Lauwen, senior projectleider
Direct Bouw, d.lauwen@directbouw.nl
Op maandagen is er inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur in de bouwkeet. U bent van
harte welkom.
Voor dorpszaken is wijkmanager Henk Noordhuis uw aanspreekpunt, ook tijdens de
realisatie van de tijdelijke gebouwen. U kunt Henk bereiken door te mailen naar
h.noordhuis@purmerend.nl of te bellen naar (0299) 452 452.

Op de hoogte blijven van de planning van de bouwwerkzaamheden?
De weekplanning van de bouwwerkzaamheden staan op de website
www.beemster.net/tijdelijkgebouw. Indien nodig actualiseren wij deze planning elke maandag,
zodat u op de hoogte blijft van alle bouwwerkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang
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