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marc Scholen twijfelen nog hoe ze sinterklaas moeten vieren

Wethouder Jos Dings van Beemster
kon vrijdag voor het eerst in de ge-
schiedenis van de droogmakerij de
regenboogvlag hijsen bij het ge-
meentehuis. Hij werd bijgestaan
door inwoonster Kirsten Visser, die
zich al jaren hard maakt voor de ac-
ceptatie van de lhbti-gemeenschap.
En door facilitair medewerker Fa-
reed Habiboellah van de gemeente.

Iedereen moet zich thuis kunnen
voelen in de gemeente, ongeacht ge-
aardheid, is de boodschap die Beem-
ster met de vlaggen wil uitstralen.
Visser hield een maand geleden tij-
dens een politieke vergadering een
indringend betoog over het omar-
men van genderdiversiteit en de po-
litiek reageerde daarop met een
unaniem aangenomen motie dat er
gevlagd moet worden tijdens de lan-
delijke Regenboogweek. En dat er
serieus aandacht moet komen voor
het vraagstuk rond inclusiviteit.

Scheldwoord
,,In Beemster is er ogenschijnlijk
een goed klimaat op dit vlak’’, stelde
Dings. ,,Meldingen bij het anti-dis-
criminatiebureau zijn er bij mijn
weten niet, bijvoorbeeld. Maar bij
jongeren en voetbalsupporters ligt
het woord ’homo’ als scheldwoord
in de mond bestorven. Dat is niet de
juiste benadering. Deze vlag is het
teken van acceptatie.’’

Kirsten Visser is blij met de daad-
kracht van de gemeente. ,,Toen ik
vorige maand insprak bij de com-
missie, had ik wel hoop, maar geen
verwachtingen. Sinds die avond is er
niets anders dan waanzinnig posi-
tief gereageerd. Er was niet alleen
steun vanuit de politiek, maar van-

uit de hele ambtelijke organisatie,
en natuurlijk van de bewoners. Ik
ben hier zo trots op. De vlag hijsen is
prachtig, en ik hoop dat we nog
meer kunnen doen voor de lhbti-ge-
meenschap. Ik zou graag mee willen
helpen om daar verder vorm aan te
geven.’’

Aanjagers nodig
Wethouder Dings nam die hand-
schoen op. ,,Iedereen in Beemster
moet gewoon volop mee kunnen
doen. We hebben een sterk vereni-
gingsleven en een stevige sociale in-
frastructuur. Dus dat moet lukken,
maar niets gaat vanzelf. We moeten
kijken hoe we dat optimaal in kun-
nen vullen. We hebben aanjagers
voor nodig zoals Kirsten om te zor-
gen dat we scherp blijven op dit
punt.’’

Visser ziet ’legio mogelijkheden’.
,,De gemeente Nijmegen heeft een

eigen lhbti-adviescommissie. Daar
ben ik wel jaloers op. In Heerenveen
hebben ze dit jaar voor het eerst een
aanmoedigingsprijs uitgereikt aan
iemand die zich inzet voor de lhbti-
gemeenschap. Die ging naar een
predikant. En in Medemblik zijn ze
heel actief tijdens de Regenboog-
week.’’

Beemster hijst voor het eerst de regenboogvlag
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Middenbeemster ! De gemeente
Beemster heeft vrijdag voor het
eerst de regenboogvlag gehesen,
als teken van acceptatie van gen-
derdiversiteit. En heeft er meteen
ook maar een opgehangen aan de
kerktoren.

Beemster hijst voor het eerst de
regenboogvlag, ook in de toren

De regenboogvlag gaat in top.Wethouder Jos Dings (rechts) en facilitairmede-
werker Fareed Habiboellah regelen dat wel in Beemster. FOTO ERIK RIETMAN

’Hoop dat we meer
kunnen doen voor
lhbti-gemeenschap’

De regenboogvlag hangt ook in de
kerktoren in top. FOTO PIM BOLDERHEIJ

Daarnaast zijn 20 woningen
verkocht aan deWooncompag-
nie die ze gaat verhuren. In 2018
is met de gemeente Waterland
overeengekomen om 2/3 van
het woningaanbod in M’DAM
in het sociale segment (huur en
koop) aan te bieden. Dat is ge-
lukt door in totaal 41 van de 62

woningen te realiserenmet een
sociaal karakter.
Ruim driehonderd mensen

hadden zich ingeschreven voor
de 42 koopwoningen. Daarvan
was zeventig project afkomstig
uit Monnickendam. Uiteinde-
lijk zijn zelfs 41 van de 42 appar-
tementen naar mensen uit
Monnickendam gegaan. Voor
zowel starters als senioren en
doorstromers zijn er apparte-
menten in M’DAM. Dit najaar
start in de fabriek de productie
van het grotendeels uit CLT-
hout opgetrokken complex.

Bijna alle koopappartementen
naar inwoners Monnickendam
Monnickendam ! Van de 42
koopappartementen in het
complex M’DAM zijn er 41 naar
inwoners van Monnickendam
gegaan. Daarmee sluit het
bouwplan goed aan bij dewen-
sen van de eigen inwoners.

Klokkie
Gerrit Schilder gooit zijn hengel nog
maar eens in het water. Hij staat onder-
aan de Volendamse Dijk. Naast hem een
blauw schepnet, maar dat heeft hij nog
niet hoeven gebruiken. ,,Bijten willen
ze vandaag niet.’’ Elke dag na het werk
ontspant hij even aan de waterkant. Dat is nodig, want metselen
is een zware bezigheid. ,,Je verdient een euro per baksteen. Als je
800 bakstenen legt, heb je zo 800 euro op een dag.’’

,,Ja het zijn goede tijden nu. Maar dat is wel eens anders ge-
weest. Tijdens de crisis was het zwaar. Maar ook toen redde ik me
wel. Nu het zo goed gaat, heb ik wel een nieuwe auto gekocht.
Gewoon een Fiat hoor, gelijk een Mercedes is ook wat overdre-
ven.’’ Hij maakt zich zorgen over corona. Vandaag weer duizen-
den besmettingen. ,,Ik voorspel dat het over twee weken alle-
maal weer dicht gaat. Ze hadden de mensen niet op vakantie

moeten laten gaan naar het buitenland. Ik ben zelf ook
op vakantie geweest, maar wel in Nederland. Duin-

rell, dat vonden de kinderen leuk.’’
,,Nee, corona is slecht voor alle zaken hier. Er

zijn al vier souvenirwinkels failliet gegaan. De
Volendammers geven goed fooi, maar daar red-

den de restaurants het niet mee. ,,Kijk nou’’,
wijst hij naar de lege horecazaken achter zich,
,,die overleven het zo niet hoor.’’

Hij loopt een stukje verder en laat zijn lijn
zakken naast de rederijboot Jan Smit. Met
een groen imitatievisje probeert hij de
snoekbaarzen te lokken. Dat zijn roofvis-
sen, die jagen graag op levende prooi. Gerrit
beweegt de hengel behendig met golvende
bewegingen heen en weer en loopt steeds
een stukje verder weg. De grootste snoek-
baars die hij tot nu toe ving was 1,2 meter
lang en woog wel 6 kilo. Hij laat een foto

zien. ,,Deze was met 1,18 meter net iets klei-
ner.’’ Hij leerde dertig jaar terug vissen van
zijn buurman, een echte sportvisser.

Als jongeman werd Gerrit zelf ook drie keer
nummer 1 met viswedstrijden. ,,Maar dat waren
lokale wedstrijdjes hoor, geen echte kampioen-
schappen.’’ De liefde voor het vissen is hardnek-
kig. Ook in de winter staat hij aan de waterkant.
,,Dan hak ik gewoon een gat in het ijs.’’

Even later staat Gerrits lijn strak, zou het dan
toch vandaag? Hij haalt zijn hengel op. Aan de

haak hangt een ooit goudkleurig Casio horloge.
,,Krijg nou wat, een klokkie aan m’n haakie.’’
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