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Van Schaaik Dakwerken
Voor al uw dakwerkzaamheden
Bitumineuze & kunststof dakbedekking
Zink, koper en loodwerkzaamheden
Onderhoud aan dak en dakgoot

Bremstraat 13
2165 CA Lisserbroek
Tel.06-46060396
Email: schaaik@gvsdakwerken.nl

www.gvsdakwerken.nl

VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN

Jonkheer Mockkade 23, 2181 AL Hillegom - telefoon 0252 519681 - fax 0252 515378
www.vanleeuwenhillegom.nl

VERBOUW-NIEUWBOUW-BADKAMERS-KEUKENS
AANBOUW-OPBOUW -DAKKAPEL-KOZIJNEN-BOEIDELEN
STELWERK-UITVOERING-BOUWTOEZICHT-DIVERSE TIMMERWERKEN

VENNEPERWEG 548 , 2144 KM BEINSDORP
TEL 06-21132275 , EMAIL a.vanzanten@avz-bouw.nl
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AVZ-BOUW.NL

Het Ankertje
Algemene info:
Dorpsraad:
Thea Verbeek
Jan van Saase
Wendy Oudshoorn
Greet Plaatzer
Sjaak Spreeuw
Ria de Groot
Marleen Schoonderwoerd

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
lid

Venneperweg 1181
Hillegommerdijk 382
Rietkraag 19
Venneperweg 530
Venneperweg 1173
Rietkraag 21
Hillegommerdijk 384

0252-529892
0252-532668
0252-523580
0252-525472
0252-532501
0252-520379

Dorpshuis Het Eiland:
Voor afspraken betreffende zaalhuur en overige informatie, gelieve contact op te
nemen met de beheerder Sandy Goezinne
Tel. dorpshuis:
0252-515142
E-mail adres:
Sandy.Goezinne@maatvast.nl
Adres dorpshuis: Rietkraag 5, 2144 KA, Beinsdorp

Belangrijke telefoonnummers:
Politie:
Gemeente Haarlemmermeer:
Stichting Meerwaarde:
Meerlanden:
Jongerenwerk
Jongerenwerk

dhr. H. Dommerholt
dagelijks van 09.00-13.00 uur
info@haarlemmermeer.nl
www.meerwaarde.nl
pi@meerlanden.nl
Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl
Norman.kortekaas@meerwaarde.nl

0900-8844
0900-1852
023-5698888

0297-381717
06-83908982
06-28259920

Website en e-mail adressen:
Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.dorpshuisbeinsdorp.nl
e-mail adres dorpsraad:
s.goezinne@quicknet.nl
e-mail beheerder/dorpshuis:
Sandy.goezinne@maatvast.nl
e-mail adres kopy ankertje:
s.goezinne@quicknet.nl
facebook:
www.facebook.com/dorpshuishetEiland

Voorzieningen:
Ophalen oud papier :
iedere 1e donderdag van de maand
Inleveren vet:
mogelijk tijdens openstelling in het dorpshuis
Bibliotheek: `
open tijdens openstelling dorpshuis
Politiebureau Nieuw-Vennep: open op ma.,wo.,do., van 09.00 tot 16.00 uur

Voorwoord
Vorige Ankertjes stelde Ria de Groot en Marleen Schoonderwoerd zich voor
als nieuwe leden van de dorpsraad. Heel fijn om te zien dat er nieuwe
mensen opstaan om de dorpsraad te versterken en daarmee te ondersteunen
bij de werkzaamheden. Persoonlijk heb ik de afgelopen maanden de tijd
genomen om mijn draai als beheerder van het dorpshuis te vinden. Tot nu
toe doe ik dit met veel plezier en is het een hele leuke uitdaging. Er gebeurt
veel binnen de organisatie van stichting Maatvast maar ook in het
dorpshuis. Nieuwe activiteiten zijn de revue gepasseerd zoals de pubquiz,
vriendenavond, minidisco, groenmarkt, bierproeven en als het aan ons ligt
zullen er zeker nog meer gaan volgen.
Blij ben ik ook met de nieuwe collega’s in het team en de samenwerking met
bewoners die bereid zijn om te willen helpen bij de bestaande en of nieuwe
activiteiten. Het dorpshuis is er met name voor de bewoners dus hoe leuk
zou het zijn om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen???? Dit kan een
eenmalige bijeenkomst of activiteit zijn maar ook een nieuwe vaste activiteit.
Met name overdag zou het dorpshuis meer voor de bewoners open moeten
zijn. Heeft u een idee of wens dan ga ik graag met u in gesprek om te kijken
wat de mogelijkheden zijn. U kunt mij altijd bereiken via de telefoon 0252515142 of via de mail eiland@maatvast.nl.
Ondanks dat we nu een wat rustigere periode in gaan en lekker gaan
genieten van het mooie weer en de vakantie; blijft het dorpshuis open voor de
thuisblijvers en de mensen die graag hun hobby voortzetten. Zo start de
zomerbridge op de donderdagavond en hebben we op de woensdagavonden
de vrije sjoel en klaverjasavonden. En we kijken uit naar het feest van het
jaar BEINSDORP LOCAL LIVE ZONDAG 2 juli op de ijsbaan. De line up is al
bekend maar meer hierover in deze editie.
Dinsdag 13 juni krijgen we hulp van een groep vrijwilligers die komen helpen
met o.a. nog wat schilderwerk in het dorpshuis. Samen met de nieuwe
bestrating en de fleurige planten krijgt het dorpshuis steeds meer een frisse
uitstraling.
In de speeltuin zal op korte termijn het oude houten speeltoestel worden
vervangen voor een nieuw mooi vergelijkbaar speeltoestel waar de jeugd veel
plezier van zal gaan hebben. Voor de kinderen organiseren we aan het eind
van de zomervakantie ook 2 hele leuke kindervakantiedagen vol activiteiten.
Naast het Ankertje kunt u ook op de hoogte blijven door u aan te melden op
onze facebook pagina waarop regelmatig aankondigingen en foto’s geplaatst
worden. Dus meld u aan op facebook.com/dorpshuisheteiland.
Ik wens ieder een hele fijne zomervakantie en begroet u graag een keer in het
dorpshuis!!!!
Sandy Goezinne
Beheerder dorpshuis “Het Eiland”

Mini disco voor de kleintjes (2 t/m 5 jaar)
Vrijdagmiddag 9 juni voorafgaand aan de grote disco organiseren we
wederom de minidisco voor de allerkleinsten. Waar we begonnen met 6
kindjes de eerste keer waren er de laatste keer al 22 kindjes die veel plezier
hadden.
Vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur staan de deuren open en de entree is € 1,50
per kind die dan een beker limonade en dit keer speciaal omdat het de
laatste disco voor de zomervakantie is een lekker ijsje krijgen.
Wij zorgen voor leuke muziek waarop de kinderen lekker kunnen bewegen.
De bar is verder open dus ouders kunnen uiteraard ook wat bestellen.
Een leuke activiteit voor ouders en kinderen om medebewoners beter te leren
kennen!!!
Graag tot 9 juni,
Sandy en Suzanne

Vrijdag …….. Het Eiland “vrienden” avond
Afgelopen avond was er de bierproefavond met medewerking van
Bierbrouwerij Klein Duimpje uit Hillegom. Een gezellige avond waar naast
een presentatie natuurlijk ook veel geproefd werd van de verschillende
soorten bier. Voor de bierliefhebbers een geslaagde avond!!!!
Vrijdagavond 5 mei slaan we i.v.m. de vele 5 mei activiteiten even over maar
vrijdagavond 19 mei is ieder weer welkom om binnen te lopen om te darten,
biljarten kaarten of een drankje aan de bar. Vanaf 20.00 uur staat de deur
open.

Tot in het Eiland,
Suzanne Goezinne

Nieuws vanuit Klaverjasclub
Het klaverjas-seizoen is op maandagavond 1 mei afgesloten met een feestelijk
tintje. Met een lekker gebakje en een kop koffie begon deze avond de
prijsuitreiking van het afgelopen jaar.
De BERG-ERA MAKELAARS BEKER werd uitgereikt door de hr. Berg aan de
winnaar van dit bekertoernooi Ron de Vries, en een fles wijn voor de 4 beste
spelers.
De hr. Berg gaf aan nog een jaar sponsor te willen zijn van het bekertoernooi. Hiervoor onze dank.
De einduitslag van de competitie is als volgt;
1e prijs Bert Nederstigt
213818 pt.
2e prijs Bert Teeuw
206946 pt.
e
3 prijs Joke v. Beek
206594 pt.
De rode lantaarn ging ook dit jaar naar Joop de Berg.
Na nog 3 ronde klaverjassen werd de avond afgesloten met een prijsje voor
alle deelnemers.
Wij beginnen het nieuwe seizoen op maandag avond 4 september om 20.00u
en nieuwe leden zijn van harte welkom!!! En tot die tijd bent u van harte
welkom op de woensdagavonden voor de vrije klaverjas avonden die
wekelijks vanaf 20.00 uur plaatsvinden .
Nog even dit, Hans de Jongh heeft na 36 jaar zijn lidmaatschap door een
afnemende gezondheid opgezegd. Wij wensen Hans veel sterkte toe.
K.J.C.Beinsdorp,
Secretaris, Erna Gladon
Tel. 0252-518009

Wees alert vos maakt slachtoffers
Voor alle dierenliefhebbers en houders van o.a. kippen de waarschuwing dat
er een vos in het dorp rond scharrelt die hier en daar al een paar kippen
heeft gegrepen. De melding komt van de Venneperweg maar vossen kunnen
overal komen dus bij deze de waarschuwing.

Avondje schoonheidsverzorging
Zaterdag 27 mei j.l. werd er door de dames van Oriflame een gezellige avond
verzorgt die in het teken stond van de huid verzorging tijdens de zomer. Een
gezellige avond waarbij de deelnemers een consumptie ontvingen en kans
maakten op een leuke prijs en uiteraard uitleg kregen en zelf mochten
ervaren hoe de verschillende producten werken en aan voelen. Ieder deed zelf
een test om uit te zoeken wat voor huidtype bij je past. De dames hebben
zich prima vermaakt tijdens deze avond.

Inzameling goede bruikbare spullen/ kleding
Vanaf heden gaan wij starten met het inzamelen van goede nog bruikbare
spullen/kleding die u wilt weg doen maar waar u zelf niet mee wil lopen
leuren. Wij de medewerkers en vrijwilligers van het dorpshuis willen deze
met hulp van Leo Fijneman gaan opslaan en verkopen op de kofferbakmarkt
die 20 augustus a.s. op de ijsbaan zal gaan plaatsvinden. De opbrengst gaan
we gebruiken om leuke nieuwe activiteiten te organiseren in Beinsdorp.
Kleine spullen kunt u brengen bij het dorpshuis voor grotere spullen of als u
het zelf niet kunt vervoeren kunt u contact opnemen met Leo Fijneman 0654696188 hij komt het dan graag bij u ophalen. Wat kunt u kwijt??? Bijna
alles wat netjes en deugdelijk is en nog werkt; maar geen grote meubelen als
bankstellen of grote tv’s. Bij twijfel of u vragen mail dan eiland@maatvast.nl
Bij voorbaat dank
Sandy Goezinne

Haak aan en help mee haken aan de grootste
deken van de wereld actie
Op de diverse locaties van Stichting Maatvast gaan we mee doen aan de actie
help mee haken aan de grootste deken van de wereld. In 2018 zal deze deken
voor Nederland in Friesland neergelegd gaan worden en daarna zal de deken
weer worden opgesplitst in losse dekens die worden weggegeven aan goede
doelen die zorgdragen dat de dekens een goede bestemming krijgen.
Wat is de bedoeling??? Dat bewoners die het leuk vinden om te haken
gezellig een ochtend lapjes (vierkantjes van 10x10 of 20x20) komen haken
waarvan we een Beinsdorpse deken gaan maken en opsturen waarmee we
onderdeel worden van de grootste deken actie. Bij veel animo kunnen we
uiteraard het haken doorzetten!!! En is het mooi weer geen probleem dan
gaan we lekker buiten in het zonnetje zitten op het nieuwe terras.
Wanneer??? Dinsdag 20 juni a.s.
tussen 10.00 en 12.00 uur bent u
van harte welkom. U neemt zelf
haaknaald en garen mee. Het
eerste kopje koffie/thee is van
Stichting Maatvast.

Oud papier
Donderdagochtend 1 juni & 6 juli komen de vrijwilligers uw oude papier
weer ophalen. Als u het tijdig en netjes gebundeld op de stoep klaar zet, dan
halen wij het graag voor u op. Wilt u a.u.b. geen lege melk en sap pakken bij
het oude papier stoppen deze horen daar namelijk niet thuis.
Het seniorenbestuur

Ook in juni, juli en augustus klaverjassen en
sjoelen.
Iedere woensdagavond staan de deuren vanaf 19.30 uur open voor de
liefhebbers van sjoelen en klaverjassen. In de grote zaal worden de avonden
al druk bezocht door de sjoelers uit Beinsdorp en omliggende dorpen. In de
kleine zaal wordt er Amsterdams geklaverjast en daar is zeker nog ruimte
voor meer liefhebbers van het kaartspel. De aanvang is 20.00 uur en
deelname is € 3,00 p.p. met kans op een leuk prijsje d.m.v. verloting want
het is immers vrij sjoelen en kaarten dus geen competitie!!!
Dus ook geen wekelijkse verplichting maar u bent welkom op die
woensdagavonden dat u gelegenheid heeft.
U bent ook welkom om gewoon een drankje te drinken of wellicht te biljarten
want ook het biljart kunt u op deze avonden gebruiken.

Donatiepot voor KWF samenloop van hoop groeit.
Zaterdag 10 en zondag 11 juni lopen wij ondergetekende met het Stichting
Maatvast team mee aan de mooie actie KWF Samenloop voor Hoop. Van
22.00 uur tot 24.00 uur mogen wij onze rondjes lopen tijdens dit
indrukwekkende evenement bij de Toolenburgseplas in Hoofddorp.
Dankzij de steun van bezoekers en donateurs groeit onze bijdrage al
goed…..maar u kunt ons nog altijd steunen door een gift in de pot op de bar
bij het dorphuis of door een donatie te doen op de site van Samenloop van
Hoop. Via deze link doet u dan rechtstreeks een donatie aan ons team en
daarmee dus aan het KWF die daarmee belangrijke onderzoeken kan doen
tegen kanker!!!!
DOE EEN DONATIE VIA ONDERSTAANDE LINK!!!
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/stichtingmaatvastteam
Bij voorbaat dank
Sandy en Suzanne Goezinne

9 juni Themadisco voor de jeugd 6 t/m 12
Op vrijdag 9 juni a.s. kunnen de kinderen zich weer uitleven tijdens de
laatste themadisco voor de zomervakantie met het passende thema

Summer holliday

Alle jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar zijn vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur
van harte welkom.
De DJ’s van Lightflash draaien daar jullie favoriete hits. De entree is € 2,50
incl. een welkomstdrankje en kans op een leuke prijs voor origineelste outfit
of dansmoves.
Tot 9 juni,
Het disco team

Help ons snel het nieuws te verspreiden….
Hoe????? Door u aan te melden voor de Beinsdorpse nieuwsbrief.
U ontvangt dan o.a. het ankertje digitaal maar ook belangrijke berichten of
leuke activiteiten direct in uw mailbox. U wordt niet dagelijks bestookt met
mail en u kunt zich altijd afmelden als u geen gebruik meer wilt maken van
deze voorziening.
Ook niet Beinsdorpers mogen zich uiteraard aanmelden voor onze
nieuwsbrief. Stuur een mail naar beinsdorp@quicknet.nl

Buurt whatsapp preventie
Om het veiligheidsgevoel in het dorp te bevorderen hebben we een
buurtpreventie whats app groep. Alleen bedoeld voor melden van verdachte
zaken waarop directe actie noodzakelijk is zoals mobiliseren van
hulpdiensten. Bewoners (18+) kunnen zich hiervoor aanmelden. Stuur u 06
telefoonnummer door naar beinsdorp@quicknet.nl

Line up 11e editie van BLL bekend……
De voorbereidingen zijn al in volle gang en de line up is bekend van de
alweer 11e editie van Beinsdorp Local Live op 2 juli a.s.!!!!
Van 13.00 uur tot 19.00 uur bent u van harte welkom op het ijsbaanterrein
waar de toegang HELEMAAL GRATIS is!!! Het festival waar jong & oud zich
prima kan vermaken.
De line up: JaMiJa XL& friends
Ducktape
Albert Mooneys
En tussendoor en de afsluiting worden zoals altijd verzorgd door onze vaste
DJ’s van Lightflash
Tot 2 juli,
Joost & Sandy

Start zomerbridge
Vanaf donderdag 1 juni starten de wekelijkse zomerbridge avonden.
Bridgeliefhebbers zijn tot september welkom tijdens deze avonden
georganiseerd door de bridgeclub Beinsdorp. Iedere avond kans op prijzen.
De avonden beginnen om 19.45 uur. Voor info kunt u terecht bij het
secretariaat secretariaatbcbeinsdorp@outlook.com of bel 06-22960328

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 15 juli a.s. via
s.goezinne@quicknet.nl of op Venneperweg 1227.

1e groenmarkt gezellig verlopen
De eerste groenmarkt was knus en geslaagd. Prachtige bloeiende planten
voor in de tuin. Mooie diversiteit aan fuchsia stekken en informatie verzorgt
door de fuchsiavereniging. U kon kennismaken met de landgoedwinkel de
Landijn uit Zwaanshoek waar u terecht kunt voor
biologisch geteelde groenten. Er was een imker
die over haar werk vertelde en waar je een doe
het zelf pakket kon kopen om zelf een
insectenhotel te maken. Ans Roling had namens
de Heimanshof uit Hoofddorp een leuke quiz
gemaakt en gaf informatie over de tuinen van de
Heimanshof. Het nieuwe terras wat net die week
aan de achterzijde van het dorpshuis was
aangebracht werd direct in gebruik genomen
tijdens deze mooie warme dag. De markt was een
experiment en zeker voor herhaling vatbaar waar
we volgende jaar nog meer diversiteit willen
aanbrengen waarvoor we genoeg ideeën hebben
ontvangen.
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01 juni
02 juni
03 juni
04 juni
05 juni

Oud papier, zomerbridge 19.45 uur
Vriendenavond 20.00 uur

06 juni
07 juni
08 juni
09 juni
10 juni
11juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
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23 juni
24 juni
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26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
01 juli
02 juli
03 juli
04 juli
05 juli
06 juli
07 juli

Vrije inloop biljart 13.30 uur, Yoga 17.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Mini disco 15.30 uur, Thema disco 19.30 uur

Yoga 11.00 uur

Yoga 11.00 uur
Vergadering Oriflame 19.30 uur
vrij inloop biljart 13.30 uur, yoga 17.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur,
vrij inloop biljart 13.30 uur, yoga 17.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur
vrij inloop biljart 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Beinsdorp Local Live 13.00 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Aannemingsbedrijf
Grondwerken
Sloopwerken
Recycling
Milieutechniek
Cultuurtechniek
Machineverhuur
Knijperauto’s
Containerservice
Diepladertransport

Hillegommerdijk 275 2144 KN
Beinsdorp
T: 0252-521011 F: 0252-523804
info@loon-op-zand.com

ISFAS is gespecialiseerd in:





Onafhankelijke inspectie tbv
valbeveiligingssystemen
Onafhankelijke inspectie van harnassen en
lijnen tbv valbeveiliging
Geven van trainingen op het gebied van
valbeveiliging
Maken van veiligheidsplannen tbv van veilig
werken op hoogte

Meer informatie WWW.ISFAS.NL Email info@isfas.nl
Tel.0252-528687 mob. 06-51275557
Venneperweg 1135 2144 KE Beinsdorp

ENGEL DIERVOEDERS
*Voor al uw huisdieren
* Ook particuliere verkoop
* Ruime parkeergelegenheid
Bezoek onze website voor onze scherp geprijsde actuele
aanbiedingen en ons uitgebreide assortiment
www.engeldiervoeders.nl
Hillegommerdijk 290 Beinsdorp
Tel: 0252-529228 fax: 0252-515320
open ma-vr: 08.00-17.30 za. 08.30-15.00

