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                 Van Schaaik Dakwerken  
                         Voor al uw dakwerkzaamheden 
       

       Bitumineuze & kunststof dakbedekking 

  Jonkheer Mockkade 17                                           Zink, koper en loodwerkzaamheden 

  2181 AL Hillegom                                                     Onderhoud aan dak en dakgoot 

  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  
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    Het Ankertje 
         Algemene info: 

 

 

Dorpsraad: 

Wendy Oudshoorn     voorzitter  Rietkraag 19     0252-523580 
Pim Nederstigt  secretaris  Hillegommerdijk 383 
Jan van Saase     penningmeester Hillegommerdijk 382  0252-532668 
Greet Plaatzer           lid   Venneperweg 530    0252-525472 
Ria de Groot            lid   Rietkraag 21     0252-523562 
Marleen Schoonderwoerd lid   Hillegommerdijk 384 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:    dhr. H. Dommerholt             0900-8844 
Gemeente Haarlemmermeer: dagelijks van 09.00-13.00 uur       0900-1852 
     info@haarlemmermeer.nl 
Stichting Meerwaarde:  www.meerwaarde.nl        023-5698888 

Meerlanden:              pi@meerlanden.nl                           0297-381717 
Jongerenwerk   Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl    06-83908982 
Jongerenwerk   Norman.kortekaas@meerwaarde.nl  06-28259920 

 

 

Website en e-mail adressen: 

Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.dorpsraadbeinsdorp.nl 
Website stichting Maatvast:    www.maatvast.nl 
e-mail adres dorpsraad:    postbus@dorpsraadbeinsdorp.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                     
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Voorwoord 

Beste dorpsbewoners, 

Als ik aan dit voorwoord begin denk ik geen onderwerpen te hebben maar al 

schrijvend heb ik aardig wat punten om even aan te halen, in willekeurige 

volgorde dat wel. 

Vorige maand was de rommelmarkt die door Leo Fijneman was geïnitieerd en 

met behulp van vele vrijwilligers tot een succes gemaakt. De opbrengst was 

maar liefst € 1800.-.Dit bedrag is onder andere bedoelt om activiteiten e.d. te 

ontplooien in ons dorp dus als u ideeën heeft zijn deze meer dan welkom. 

Vanuit dat potje en een aanvulling vanuit de DR zijn de bloembakken weer 

aangevuld zodat deze er weer verzorgd uitzien.  

Hieruit is ook samen met de Senioren, de DR en de ijsclub een gift gekomen 

voor onze Olympische dorpsbewoner Esmee Visser. Tijdens ons jaarlijks 

terugkerend evenement, Beinsdorp Local Live, waar zo’n kleine 600 mensen 

op af kwamen kreeg Esmee vanwege het uitblijven van een sponsor, een 

steuntje in de rug d.m.v. een check van € 2018, - Naast deze check kreeg 

Esmee ook te horen dat zij voor het leven ere lid is van de ijsclub wat al 

gauw € 5, - per jaar oplevert. Als klap op de vuurpijl is de ijsbaan vanaf 

heden ook omgetoverd tot de Esmee Visser ijsbaan.  

Over spelen gesproken, Er komt een mooie boom te staan in het oude 

speeltuintje in de Rietkraag. Een aantal bewoners zagen liever dat er 

parkeerplaatsen gerealiseerd werden maar daar gaf de gemeente geen 

toestemming voor. Wilt u wel meedenken over de boom dan kunt u dat 

aangeven bij Ria en Marleen, hun adressen staan in de Colofon. Verder is er 

een brief gekomen aan de bewoners rondom de grote speeltuin om mee te 

denken over de herinrichting hiervan.  Participatie heeft de Gemeente hoog 

in het vaandel staan dus schroom niet en vul de enquête in. 

Vlaggen, vaandels en tassen hingen afgelopen weken ook bij veel huizen te 

wapperen ten teken dat er iemand geslaagd was. Ik wil, namens de DR 

iedereen die, soms onder zware omstandigheden, allemaal hun examen 

hebben behaald van harte feliciteren hiermee. 

In Hillegom gaat de vlag wel uit v.w.b. de Duinpolderweg. De Gedeputeerde 

Staten van Noord en Zuid Holland hebben zich uitgesproken en gekozen voor 

het Midden alternatief en niet voor het voorkeurs alternatief van de brede 

adviesgroep waar wij als DR ook in vertegenwoordigd zijn. Voor ons dorp zou 

dat kunnen betekenen dat wij nog steeds “doorvoer dorp “ blijven voor alle 
automobilisten die vanuit Hillegom naar de Randstad willen voor hun werk 

en visa versa. Meer info kunt u vinden op www.noord-

holland.nl/Duinpolderweg. 

Verder is de DR ook druk in de weer met de wet op de persoonsgegevens. 

Pim en Jan hebben dit op zich genomen en houden u hiervan op de hoogte. 

http://www.noord-holland.nl/Duinpolderweg
http://www.noord-holland.nl/Duinpolderweg


Ik wil u ook nog vertellen dat de gesprekken met de gemeente m.b.t het 

wateroverlast, waar wij vaak mee kampen, op niets zijn uitgelopen. 

Aanvankelijk zouden wij de drainage i.s.m. de gemeente kunnen gaan 

aanleggen waardoor de kosten lager konden uitvallen maar de Gemeente 

trekt zich nu terug  en zeggen dat het wateroverlast niet kan ontstaan na de 

reconstructie van de Venneperweg. Veranderend klimaat en verzakking van 

eigen grond zou dit probleem veroorzaken. Kosten die hier uit voortvloeien 

zijn dus voor de eigenaren van de grond. De bewoners  kunnen nu zelf  dit 

probleem samen met de buren op pakken en geheel op eigen kosten dit (zelf)-

uitvoeren.  

Omdat het dorpshuis is aangesloten bij Maatvast worden de vrijwilligers een 

maal per jaar in het zonnetje gezet. Afgelopen zaterdag hebben de 

vrijwilligers genoten van een heerlijk buffet en muziek. Na afloop kreeg 

iedereen ook een goed gevulde goodie bag mee naar huis. Spreekt u dat aan 

en wilt u samen activiteiten organiseren en mee helpen dan bent u 

natuurlijk van harte welkom. Wij zijn voor diverse activiteiten nog op zoek 

naar vrijwilligers. Ook onze kinderdisco kan wel wat extra hulp gebruiken. 

Deze is overigens op vrijdag 13 july met thema “Dieren”. 

Het laatste punt van mijn toch nog lang geworden voorwoord is de 

zomervakantie die voor vele weer voor de deur staat. Er zijn verschillende 

App groepen zoals Beinsdorp nieuws Informatie en Beinsdorp preventie. 

Daar kun je kwijt als er verdachte situaties zijn. Als u op vakantie gaat gaan 

inbrekers juist op pad. Een veilig dorp begint bij je zelf door te signaleren en 

te informeren. 

Ik wens u een mooie en veilige zomer toe. 

Greet Plaatzer 
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programma vrijdag 24 augustus: 

- Dagprogramma voor de kinderen van 4 t/m12 jaar 

- 14:00 uur verzamelen bij het dorpshuis de kinderen gaan in groepjes met 

leeftijdsgenoten aan de gang. 

- 14.15 uur start bouwen van tipi in de speeltuin waarna start van een tocht door het 

dorp waarbij er allerlei opdrachten gedaan worden in het teken van het wilde 

westen. 

- 17.30 uur bbq/pannekoeken bij de gebouwde tipi’s 

- 19.00 uur eind dag programma 

 

- Avondprogramma voor de ouder jeugd 8 t/m 14 jaar 

- 19.30 start themafeest ” jongens tegen de meiden”. Muziek en hoop gekkigheid  
- 23.00 uur eind feest 

 

programma zaterdag 25 augustus: 

- 11.00 uur verzamelen bij het dorpshuis 

Een programma met diverse afwisselende sportieve en  creatieve activiteiten met om 

13.00 uur een verzorgde lunch  

- 16.00 uur afsluiting van de kindervakantiedagen 2018 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus via de mail eiland@maatvast.nl of bel 

0252515142.  

Dagprogramma Vrijdag 24 augustus:  € 5,00   

Avondprogramma Vrijdag 24 augustus: € 2,50 

Dagprogramma zaterdag 25 augustus: € 5,00 

                          

Volgt u kind beide dagprogramma’s??? dan betaald u € 8,00 i.p.v. € 10,00 

 

 

Wij zoeken nog helpende handjes dus heeft u vrijdag/zaterdag 
gelegenheid om te helpen bij een opdracht, activiteit sportief/creatief 
of het begeleiden van een groepje kleine kinderen. Of vind u het leuk 
om vrijdagavond te helpen bij het themafeest dan bent u van harte 
welkom. Voor meer info of aanmelden mail Sandy eiland@maatvast.nl of 
bel 0252-515142 

 

mailto:eiland@maatvast.nl
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Workshop line dance vanaf 3 september 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

               Line Dance workshop van 5 lessen voor 20 euro 

             Kom gezellig een avondje dansen op hedendaagse pop muziek, en country muziek 

                          Wij zijn een gezellig clubje niets moet alles mag ,wij dansen  

                                    Op de Maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur in  

                                               Dorpshuis Het Eiland 

       deze workshop begint op 3 September 
                                          Op de Maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur 
                                                Voor info. Bel 0621611943 

 

 

 

 

 



Verhuis bericht 

 

Lieve buurtjes, 
 
In 1987 zijn Wil en ik in Beinsdorp komen wonen en 12 juni j.l. ben ik 
verhuisd en in Zwaag gaan wonen. 
Wil en ik zijn na 30 jaar uit elkaar, maar gelukkig nog steeds vriendjes van 
elkaar. Wil woont nu in Brummen en ik in een mooi huis in Zwaag met veel 
bomen om mij heen en direct achter het toeristenlijntje van Hoorn naar 
Medemblik. Van open ruimte in de polder naar heel veel groen om mij heen 
Makes me happy! 
Ik heb met veel plezier in Beinsdorp gewoond en een lange periode mogen 
meedraaien in de dorpshuisorganisatie van Beinsdorp. Beinsdorp is een leuk 
dorp om in te wonen en kent een fijne gemeenschap; althans dat is mijn 
ervaring. Het dorpshuis heeft altijd een plekje in mijn hart gehad en het is 
mijn hoop dat deze plek voor veel mensen die het fijn vinden om wat voor 
reden dan ook daar te komen daar nog heel lang van kunnen genieten. Met 
dank aan heel veel vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. 
Ik ga een deurtje verderop en heb daar ook een volkstuintje kunnen 
bemachtigen bij een volkstuinvereniging; iets waar mijn hart ook momenteel 
ligt. 
 
Ik wens jullie een fijn en gezonde toekomst toe, 
 
Lieve groetjes 
Marcel van Mullem 
 
Langetuin 217 
1689 JL Zwaag 

 

 

 

 

Klaverjasclub Beinsdorp 

Maandag 3 september om 20.00 u begint de competitie van het nieuwe 
klaverjasseizoen. We spelen Amsterdams klaverjas. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Het seizoen start in september en stopt eind april. 
Kom eens langs en speel eens een avond mee zonder verplichting, of kom 
eens kijken op de maandag avond. 
  
K.J.C.Beinsdorp, 
Secretaris, Erna Gladon 
Tel. 0252-518009 
 
   

 



Themadisco als startsein van de zomervakantie  

 

Vrijdagavond 13 juli gaan de deuren van Het Eiland open voor de 
themadisco. De disco heeft het thema “Animal” en is voor de jeugd van 6 t/m 
12 jaar. De Dj’s van Lightflash draaien jullie favoriet nummers dus neem al 
je vrienden en klasgenoten mee en maak er een gezellig feestje van om het 
begin van de zomervakantie te vieren!! 

 
De avond is van 19.30 tot 21.30 uur en de entree is € 2.50 incl. 
welkomstdrankje en kans op een prijsje voor o.a. de origineelste outfit in het 
thema.  
 
Tot 13 juli, 
Het disco team 
 
 
 
 

Volg vanaf september de groepscursus  

“samen werken aan een nieuwe leefstijl” 

 

Ben jij klaar voor een nieuwe levensstijl, maar wil je deze weg inslaan met 
motivatie van anderen? Meld je dan nu aan voor de groepscursus van 
Voedingscoach Lisanne. In een klein groepje motiveren we elkaar en iedere 
week komt er een nieuw thema aan bod. Je leert hoe je op een gezonde 
manier gewicht kan verliezen, zonder beperkingen maar door het maken van 
de juiste keuzes! 
 
Voor info/aanmelden kijk op www.voedingscoachlisanne.com of mail 
info@voedingscoachlisanne of bel 06-83565431 
 
 

http://www.voedingscoachlisanne.com/


Nieuw gestart in Het Eiland 

 
 

 
 
 
 

Het hele team van dorpshuis  
Het Eiland verwelkomt u graag tijdens 
de zomeractiviteiten; maar ieder die 
lekker van de zomervakantie geniet 
wensen we een…….. 
 
 



Nieuw vanaf dinsdag 24 juli 

 

Nordic walking / sportief wandelen 
Onder begeleiding van een professionele trainer wandelen 

deelnemers aan  circa een uur (3-5 km) in gezelschap. Werken ze 

aan hun fysieke en mentale gezondheid. Na afloop de 

mogelijkheid gezellig samen een kopje koffie/thee te drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waar: start vanaf dorpshuis Het Eiland (Rietkraag 5,  Beinsdorp) 

Wanneer: Vanaf 24 juli iedere dinsdagochtend om 09.30 uur (aanmelden vooraf niet nodig) 

Kosten: € 2,- per wandeling (excl. kopje koffie/thee)  (gratis 1e proefles) 

 Wilt u Nordic Walking uitproberen dan mag u de eerste maand tijdens de wandeling de stokken 

lenen. Geef dat even aan bij aanmelding. U kunt er ook voor kiezen om gewoon sportief mee te 

wandelen. 

 

 

24 & 31 juli bieden wij namens Maatvast alle deelnemers na afloop een 
gratis kopje koffie/thee aan. 



BLL 2018 geslaagd muziekfeest met een tintje 

Esmee Visser 

 

Zondag 1 juli voor de 12e keer alweer Beinsdorp Local Live. Prachtig weer 
met een lekker windje erbij op een mooie locatie, een top line up en een 
fantastisch publiek, een groep enthousiaste vrijwilligers allemaal 
ingrediënten die zorgen dat het wederom een heel mooi feest is geworden. 
 
Het feest begon met X-plosion een jonge band met veel talent die de sfeer er 
al meteen goed in wist te brengen. Gevolgd door de band R&R Travelling 
Circus. Hierna was er een kleine onderbreking voor onze gouden medaille 
winnares Esmee Visser. Omdat het dorp erg trots op haar is en schaatsen 
haar passie heeft de IJsclub besloten om haar ere-lid te maken en de ijsbaan 
te vernoemen naar de Esmee Visser IJsbaan waar een mooi bord voor werd 
overhandigd. In het nieuws werd er gesproken over het uitblijven van 
sponsors voor onze kampioene en daarom hebben een aantal partijen 
(Dorpsraad, IJsclub, Senioren bestuur en Leo Fijneman de initiatief nemer 
rommelmarkt) besloten om ieder een mooi bedrag te donoren namens het 
dorp. Omdat zij in 2018 haar gouden medaille heeft gewonnen kreeg zij ook 
precies dit bedrag uitgereikt met een mooie cheque. 

Na dit mooie moment 
was het weer tijd voor de 
muziek en was het 
podium geheel voor The 
Expired Faces en het 
afsluitende uur was 
zoals gebruikelijk voor 
onze vast DJ’s Ramon & 
Dennis van Lightflash 
die de gehele dag ook de 
muziek verzorgen tijdens 
de wisseling van de 
bands. 
 
De organisatie bedankt 

iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt van de op en afbouw 
hulptroepen, de vrijwilligers bij de bar en catering, de toezicht dames bij het 
springkussen, de fam. Jonker, Gladon en Stam voor gebruik van stroom, de 
ijsclub voor gebruik van het veld, stroom etc, de muzikanten, DJ’s, Marc 
Volman voor Posters en flyers en onze sponsors C&T Meubelen, Balings 
Geluid, Podium Mobilis, Lightflash Entertainment, de Ronderneming. 
 
Voor de foto’s kijk op de BLL facebookpagina facebook.com/beinsdorplive 
 
We hopen jullie allemaal weer te zien op de Esmee Visser IJsbaan tijdens de 
13e editie van BLL op zondag 30 juni 2019!!!! 
 
Sandy & Joost 



Nunchaku do Ricardo de Jong wint 3x WK Goud   

 

Op 9 juni jl. werden er in Maaseik te België  de Wereld kampioenschappen 
Nunchaku Do gehouden, in een deelnemers veld van ruim 100 deelnemers 
wist het team van De Jong Sports uit Nieuw-Vennep o.l.v. leraar René de 
Jong maar liefs 19 prijzen te winnen  
Na een dag sportieve strijd tegen deelnemers uit o.a. België, Frankrijk, 
Noorwegen, Polen, Finland Indonesië, Rusland  en Nederland werd een jaar 
flink trainen beloond met 19 plaatsen op het ereschavot: zeven keer goud, 
zes keer zilver en zes keer brons.Je kon je inschrijven op drie onderdelen 
namelijk Kumite, Kata en Freestyle.Voor elk onderdeel waren er voorronden, 
voor het onderdeel kata en Freestyle gingen de beste drie door naar de grote 
finale avond, bij het onderdeel kumite gingen de beste twee vechters door 
naar de finale.Twee Beinsdorpers vielen in de prijzen. 

Dames klasse -1m65 kumite  (Sparren)  
Het eerste Goud voor de Jong Sports werd binnen 
gehaald door Sita Waterbeek na een ijzersterk toernooi 
verraste zij iedereen met het winnen van het Goud,  
teamgenoot Marissa de Jong uit Beinsdorp werd knap 
derde, een super prestatie van deze twee toppers. 
Senioren kumite (Sparren) + 1m85 
De topper Ricardo de Jong uit Beinsdorp draaide een top toernooi de ene na 
de andere partij werd gewonnen ook in de zinderende finale was hij niet te 
stoppen en werd overtuigend Wereld kampioen, Ricardo scoorde de 
winnende punt na verlenging en won met 6-5 
Kata Heren en Dames senioren 
Bij het onderdeel kata senioren waren de dames en de heren samen gevoegd 
toch wisten twee dames, Marissa de Jong en Sita Waterbeek van de Jong 
Sports door te dringen naar de finale de andere finale plaats was ook een 
topper van het team uit Nieuw Vennep namelijk Luca Laponder. 
Luca en Marissa eindigden precies gelijk dus moesten alle punten bij elkaar 
worden opgeteld en uiteindelijk won Luca het Goud, het zilver ging naar 
Marissa en Sita won het brons 
Kata Masters 
Ricardo de Jong  behaalde in een sterk deelnemers veld de zilveren medaille. 
Freestyle masters 
Ricardo de Jong won hier het Goud met een prachtige Freestyle, hij was de 
grote favoriet en heeft het weer waar gemaakt. 
 
Een extra onderdeel op het WK was het onderdeel Grippen dan moet je in 30 
seconden de nunchaku van hand na hand zo snel mogelijk overpakken. 
Ricardo de Jong uit Beinsdorp pakte hier zijn derde Goud en won de titel bij 
de senioren. 
Een super prestatie van het team uit Nieuw Voor informatie over deze sport 
kijk op de site  www.dejongsports.nl 
Mailen kan ook de.jong.rene@hetnet.nl 
 

 

http://www.dejongsports.nl/


Mooie opbrengst rommelmarkt 

 

Na bijna een jaar van spullen ophalen, verzamelen en opslaan was daar op 
27 mei j.l. de eerste Rommelmarkt voor Beinsdorp. Een Rommelmarkt 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan initiatieven en activiteiten in 
Beinsdorp. Met een hele grote groep vrijwilligers is er zaterdag en zondag 
hard gewerkt en veel plezier beleefd. Een hele goede opkomst en veel spullen 
die een nieuwe eigenaar vonden zorgden voor een mooie opbrengst van totaal 
1850 euro. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan het al eerder opgeleverde 
bedrag uit o.a. de kofferbakmarkt en kerstmarkt verkoop eerder. 
We willen bij deze iedereen dan ook bedanken voor het schenken van de 
spullen, het bezoeken van de markt en de vrijwilligers voor hun inzet!!! 
 
Wat gaat er nu gebeuren met het geld uit deze pot??? We hopen dat er 
bewoners zijn die zelf een goed idee hebben om een nieuwe activiteit of 
initiatief te nemen in deze. Elk idee is welkom maar u dient het wel zelf/ met 
meerdere te organiseren. Voor info of aanmelden mail Eiland@maatvast.nl of 
bel 0252-515142 we denken graag met u mee. 
 
  
 

 
 
Natuurlijk hebben we zelf ook al het e.e.a. bedacht zo is er een 
sponsorbijdrage gegeven aan onze Esmee Visser. Er komt een gezellige 
middag/avond voor de 55+ers, we gaan rond de kerst met jong en oud 
kerststukjes maken, er komt in november een kindervoorstelling in Het 
Eiland, rond de opslagcontainer komt een groene haag, de 
kindervakantiedagen ontvangen een bijdrage, een muziekbingo is geopperd 
dus u ziet het wordt goed besteed en we hopen hiermee een hoop mensen 
een plezier te kunnen doen. Wellicht geeft het inspiratie voor andere ideeën 
we laten ons graag verassen.  
 
Heeft u nog mooie bruikbare spullen of oud ijzer dan kunt u dat nog steeds 
bij ons kwijt. Bel hiervoor Leo Fijneman 06-54696188. 
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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. Hieronder nog even de huisregels van de APP. 

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 
 Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België; 
 WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt; 
 Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844) 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. 
(“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, 
maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon; 

 Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld 
is! Voorkom een regen van 112 meldingen; 

 Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 
 Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele 

telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig; 
 Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van 
meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht 
kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, 
het type en het kenteken; 

 Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact/privéberichten. 

 

Wilt u zich na het lezen van de huisregels aanmelden voor deze preventie 

app stuur dan u telefoonnummer naar info@dorpsraadbeinsdorp.nl 

Goed bedoeld maar niet de bedoeling reageren bewoners op meldingen 

die gedaan worden via de app. Het is juist NIET de bedoeling om te 

reageren maar alleen te lezen en waar nodig actie te ondernemen.   

Naast de preventie app is er ook een sociale nieuws app voor Beinsdorp 

genaamd Beinsdorp nieuws informatie, waar bewoners juist wel dingen 

kunnen plaatsen of vragen.  

Aanmelden hiervoor kan door een berichtje te sturen naar de beheerder 

06-13486580 

 

 



AGENDA JULI/AUG2018 

Wo  11 juli Crossfit 19.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur,  zomer sjoelen 20.00 uur 

do 12 juli Zomerbridge 19.45 uur 

Vr 13 juli Themadisco 19.30 uur 

Di 17 juli Vergadering dorpsraad 19.30 uur 

Wo 18 juli Crossfit 19.00 uur ,Vrije inloop bijlart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 19 juli Zomerbridge 19.45 uur 

Di. 24 juli Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo  25 juli Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 26 juli Zomerbridge 19.45 uur 

Di 31 juli Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo 1 aug. Crossfit 19.00 uur, vrije inloop biljarten 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 2 aug Zomerbridge 19.45 uur 

Di. 7 aug  Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo  8 aug Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 9 aug Zomerbridge 19.45 uur 

Di 14 aug Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo 15 aug Crossfit 19.00 uur, vrije inloop biljarten 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 16 aug Zomerbridge 19.45 uur 

Di. 21 aug  Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo  22 aug Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

Do 23 aug Zomerbridge 19.45 uur 

vr 24 aug Kindervakantiedagen 14.00-18.30, themadisco 19.30 uur 

Za 25 aug Kindervakantiedagen 11.00 uur 

Di 28 aug Nordic walking/wandelen 09.30 uur 

Wo  29 aug Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur 

 

 

Oud papier  

 

Iedere 1e donderdag van de maand 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 
Voor info 06-22848041 
 

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor  
20 augustus via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

                     

      

 
 
 
 
 

 

   Aannemingsbedrijf 

   Grondwerken 

   Sloopwerken 

   Recycling 

   Milieutechniek 

   Cultuurtechniek 

   Machineverhuur 

   Knijperauto’s   Hillegommerdijk 275 2144 KN     Beinsdorp 

   Containerservice             T: 0252-521011 F: 0252-523804 

   Diepladertransport  info@loon-op-zand.com 
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