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                 Van Schaaik Dakwerken  
                         Voor al uw dakwerkzaamheden 
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  Tel.06-46060396 
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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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Dorpsraad: 

Wendy Oudshoorn     voorzitter   
Pim Nederstigt  secretaris   
Jan van Saase     penningmeester  
Greet Plaatzer           lid    
Ria de Groot            lid    
Marleen Schoonderwoerd lid    
 

e-mail adres dorpsraad:   postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl 

 

 

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: Eiland@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 
Straatcoaches (overlast jeugd) straatcoaches@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 beheerder/dorpshuis:   Sandy.goezinne@maatvast.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  
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Voorwoord 

Beste dorpsbewoners, 
 
Toen wij half Juli terugkwamen van onze vakantie in Noorwegen was het hier 
warm, erg warm. Op straat en in de winkels werden we begroet met' 
goeiemorgen, wat is het warm he?' 
 Wij vonden het heerlijk. Noorwegen is een prachtig land, maar in de fjorden 
aan de westkust is het heel vaak koud en nat, nu dus ook. Dus….de zon was 
wat ons betreft meer dan welkom, kregen we toch nog een beetje zomer. 
Nou….beetje….het werden nog weken zomer. Natuurlijk, al die alarmerende 
berichten over de droogte waren heel erg. Vooral over de verzilting moeten we 
ons grote zorgen maken en hopen dat de verantwoordelijke instanties de 
nodige maatregelen nemen. 

Maar zoals altijd heb ik zo genoten van het feit dat we niet in een donker 
kamertje op 3hoog achter zitten, maar in een heerlijk huis met een geweldige 
(zij het enigszins overwoekerde) tuin. Het was ook nog extra rustig, omdat de 
bouw op het Nieuwendijkterrein stil lag vanwege de bouwvakvakantie. De 
huizen worden minimaal een maand later dan gepland opgeleverd. 
Straks worden de laatste werkzaamheden afgerond en kunnen de bewoners 
hun nieuwe huis in. Dan is Beinsdorp weer 18 huizen rijker. 
Het "Schreursproject" zal in het najaar ook van start gaan. Daar komen 6 
nieuwe woningen. Zo wordt Beinsdorp steeds een stukje groter. 
 
Zoals u in het vorige voorwoord heeft kunnen lezen hebben we het plan om 
een boom te planten op het voormalige speelpleintje. 
Wij, als dorpsraad, zouden het heel leuk vinden om deze boom een thema 
mee te geven. En dan het liefst een thema wat door de bewoners bedacht is . 
Heeft u een idee of een wens betreffende deze boom, laat het ons alstublieft 
weten. Vooral de mensen die er omheen wonen worden van harte 
uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te maken. Misschien kunnen we wel een 
feestje bouwen als de boom geplant wordt. 
Trouwens..over een feestje gesproken.. heeft u al plannen voor de burendag 
op 22 september? Misschien een leuk moment 
 om met uw buren iets gezelligs te gaan doen. 
Wij organiseren elk jaar met een aantal Dijkbewoners een barbeque bij 
iemand in de tuin. Altijd heel gezellig en 't zorgt voor een goed 
saamhorigheidsgevoel. 
 
En dan zitten we alweer in de nazomer. Terwijl ik dit schrijf is het nog steeds 
heerlijk weer. Voor veel mensen een opluchting dat het niet meer zo heet is. 
Voor de natuur en onze tuinen een verademing dat het zo nu en dan regent. 
Onze vijver is weer vol, de natuur regelt dat allemaal prima! 
Ik wens u allemaal een fijne nazomer, geniet van het weer, of het nu regent 
of warm is! 
En als het straks weer winter en koud is zeggen we " wat was 't warm he?" 
 
De hartelijke groeten van 
Marleen Schoonderwoerd 
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Zondag 23 september 

dorpshuis Het Eiland 

organiseren dorpsraad Beinsdorp en Stichting Maatvast 

een mooie fietstocht over verschillende afstanden en 

daarna de mogelijkheid om gezellig met elkaar te eten. 

  

 

 

 

We hebben weer 2 prachtige tochten uitgezet. Een tocht van 

22 en een tocht van 40 km. Start voor de 40 km tussen 12.30 

en 13.00 uur en start van de 22 km tussen 13.30 en 14.00 

uur.  

 

Dankzij een bijdrage vanuit het Oranje Fonds is deelname 

incl. eten is 5,00 p.p. en voor de kinderen 2,50 p.p.  

 Wilt u alleen fietsen of alleen deelnemen aan het eten (17.00 

uur) geen probleem het kan allemaal. Bent u vegetarisch??? 

Geef het door en wij houden hier rekening mee. 

  

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 september via de mail 

eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142 

mailto:eiland@maatvast.nl


IN MEMORIAM: HEDWIG ROUWENHORST 

Onlangs ontving de dorpsraad het droevige bericht dat Hedwig Rouwenhorst 
is overleden. 
Hedwig is enkele jaren lid geweest van de dorpsraad.   
Wij hebben haar gekend als een betrokken Beinsdorpse. Binnen de 
dorpsraad was ze een rustige, prettige collega met goede initiatieven en leuke 
ideeën. Daarnaast was ze positief/kritisch als het ging om belangrijke 
aangelegenheden die betrekking hadden op Beinsdorp . 
Helaas is zij, na een langdurige ziekte, veel te jong overleden. 
Wij wensen haar 2 kinderen en overige familieleden heel veel sterkte met 
hun verlies. 
 
Namens de dorpsraad, 

Thea Verbeek. 
 
 
 

Start kooklessen voor jeugd van 10 t/m 12 jaar 

 
Vanaf dinsdagmiddag 18 september start er in “Het Eiland” een cursus van 6 
kooklessen voor de jeugd van 10 t/m 12 jaar.  
 
Tijdens deze lessen leren jullie elke week een eenvoudig gerecht waarbij de 
nadruk ligt op gebruik van verse ingrediënten. Daarnaast krijgen jullie ook 
informatie over de gebruikte ingrediënten. 
 
Wat tijdens de lessen gemaakt wordt mogen jullie mee naar huis nemen 
zodat ze thuis ook kunnen proeven van jullie kookkunsten. Voor de eerste 
les moet dan ook een kleine pan met deksel meegebracht worden. Verder 
krijgen jullie ook de recepten mee naar huis zodat jullie het nog eens zelf 
kunnen klaar maken. 
 
De data van de 6 lessen zijn dinsdag 18, 25 september, 2, 9, 30 oktober en 6 
november. De lessen starten om 15.30 uur en zijn circa 16.45 uur afgelopen. 
 
Kosten voor de 6 lessen zijn € 45,00 te voldoen bij de eerste les. 
 
De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers en er is plek voor maximaal 
8 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 september via de mail 
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 
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De Maatvast kindervakantiedag geslaagd 

 
Ieder jaar organiseert maatvast in of rond zijn locaties kindervakantiedagen 
tijdens de zomervakantie. Zo ook dit jaar hebben veel kinderen weer mogen 
genieten van de verschillende dagen en activiteiten binnen de 
Haarlemmermeer. De Beinsdorpse kindervakantiedag was 24 augustus j.l. In 
totaal 25 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 hebben genoten van deze dag. 
De vrijwilligers hadden een programma rond het thema indianen uitgewerkt. 
Opperhoofd Witte Veder is als enigste van zijn stam overgebleven nadat een 
groep wilde beren hun kamp was binnengestormd. Hij was dus op zoek naar 
dappere nieuwe indianen en die vond hij in Beinsdorp. De aanwezige 
kinderen volgde het spoor van de berenpoten door het dorp en kwamen 
daarbij langs verschillende posten waarbij ze stapje voor stapje veranderde 
in indianen.  

Zo begonnen ze met een hoofdband met 1 veer maar tijdens de tocht wisten 
ze meerdere veren te verdienen en eindigde ze met een gevulde tooi bij 
terugkomst. Het enigste gevaar wat nog dreigde was die ene beer die nog 
rond dwaalde in het dorp. De kinderen waren zeer oplettend en door het 
maken van indianen geluiden wisten ze hem op afstand te houden. De 
kinderen bouwde zo hun eigen tipi tent die ze mooi beschilderd hadden 
leerde met pijlen gooien of schieten. 
Maakte een ketting met een geluks 
amulet en leerde een indianenlied met 
dans en nog veel meer. Na de tocht door 
het dorp waren daar rammelende buikjes 
dus tijd voor het eten. De BBQ ging aan 
en de broodjes werden gebakken rond de 
vuurschaal. Om 19.00 uur ging iedereen 
met een grote glimlach voldaan weer naar 
huis. We hopen volgend jaar ook zo een 
leuke dag te kunnen organiseren!!! 
Met dank aan alle vrijwilligers die deze 
dag weer mogelijk hebben gemaakt!!! 
 
De organisatie kindervakantiedag. 

 
 
 



     impressie kindervakantiedag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Start nieuwe cursus pastel schilderen 

 
Naast de volle maandagmiddag cursus is er nu ook de mogelijkheid om op 
dinsdagavond een cursus van 10 lessen pastelschilderen te volgen. Bij 
voldoende animo zal deze starten op dinsdagavond 18 september. 
 
De les is van 19.30 tot 21.30 uur en de kosten zijn 82,50 voor 10 lessen. 
 
Voor aanmelden of info kunt u bellen met de docent Dick Stolp. 
Tel. 06-54290191 of mail d.stolp@online.nl 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Op de woensdagavond zumba in Het Eiland 

 
Wilt u sportief bewegen en calorieën verbranden op muziek kom dan naar de 
zumba lessen in Het Eiland. Op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 
uur bent u van harte welkom. 
 
Voor info of aanmelden 06-47856915 
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Start aanmelden kerst Kookworkshops 
 
Het lijkt wat aan de vroege kant maar het is Kerst voor je het weet. Het is 
prettig goed voorbereid te zijn en tijdig te weten wat je wilt eten die dagen. 
In dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp (Rietkraag 5) bestaat de mogelijkheid 
om vanaf oktober ideeën op te doen om leuke gerechten op tafel te zetten 
tijdens de komende feestdagen. Er worden een aantal workshops gegeven 
waarbij 10 verschillende gerechten worden gemaakt door de deelnemers. Na 
afloop van de workshop worden de gerechten gezamenlijk geproefd en 
iedereen gaat met de recepten naar huis. Het aantal deelnemers per avond is 
minimaal 8 en maximaal 10. 
 
De nu bekende avonden zijn gepland op 16 oktober, 7 november,  
28 november (vol), en 19 december. Aanvang steeds 18.00 uur. Iedereen kan 

individueel inschrijven maar uiteraard ook met meerdere personen. 
Is er geen datum bij die voor u goed uitkomt? Geen nood, u kunt een andere 
datum plannen (dinsdag of woensdag, alleen na overleg). Dit geldt alleen voor 
groepen van minimaal 8 personen. Misschien is het een leuk idee om een 
workshop cadeau te doen of met vrienden/vriendinnen, familie of buren je 
eigen avond te reserveren. 
De workshop kost €27,50 per persoon en dient een week voor de workshop 
te zijn voldaan. 
 
Wilt u mee informatie of wilt u zich inschrijven? Belt u dan met Thea 
Verbeek,  
telefoonnummer 0252-529892. 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 

 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk dankzeggen voor de belangstelling in de 
vorm van Uw bezoek of het sturen van een kaartje aan Joop tijdens zijn 
verblijf in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. 
En na zijn overlijden was het een grote troost en steun voor ons zovele, vaak 
persoonlijke en hartverwarmende, blijken van medeleven te ontvangen. Het 
doet ons goed te weten dat U deze moelijke tijd met ons heeft willen delen. 
 
Namens de familie, 
Chris Klitz 
 
 
 
 



Vrijdag 7 september (thema)disco voor de jeugd  

 
Vrijdagmiddag 7 september staan de deuren van Het Eiland van 15.30 tot 
17.00 uur open voor de allerkleinsten t/m 5 jaar. Ouders/begeleiders zijn 
van harte welkom met hun kinderen om te springen en te dansen op de 
leukste kinderdisco hits. Terwijl de kinderen zich vermaken op de dansvloer 
is de bar open voor een kopje koffie/thee of wat anders. 
 
De entree is 1,50 per kind incl. een beker limonade en een snoepje. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vrijdagavond 7 september staan de deuren van Het Eiland open voor de 
Thema disco deze is voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Ouder 
halen en brengen hun kinderen en de organisatie zorgt voor goede 
begeleiding tijdens de avond. Wilt u een keer helpen dan bent u van harte 
welkom. 
De deuren staan open van 19.30 tot 21.30 uur. De DJ’s van Lightflash 
zorgen voor de muziek dus neem al je vrienden/klasgenoten mee en maak er 
een mooi feestje van. Het thema is dit keer beroepen dus bedenk iets 
origineels qua outfit en maak kans op een leuk prijsje. De toegang is 2,50 
incl. welkomstdrankje en snoepje. 
 
Tot bij de disco 
 
Mini disco 
 

 
 



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 

 

 

 

 

 



ZONDAG 14 OKTOBER  

Muzikale middag in “het Eiland” 

MET DE BEKENDE BAND 

N E W   A M B I T I O N 

 

TIJDSTIP: ‘BORRELTIJD’, 16.00 UUR TOT 19.30 UUR 

Deze 7 koppige coverband speelt muziek uit de jaren ’50 en’60 met nummers 
van o.a. Cliff, Elvis, CCR etc. 

 

Je mag het niet missen. Toegang slechts € 2,50. 

Kaartjes vooraf verkrijgbaar aan de bar of bij binnenkomst. 

Vooraf te bestellen per mail: 

 eiland@maatvast.nl 

 

Drankjes, hapjes (diverse broodjes, zoals gehakt, kroket etc.), soep, tegen 

betaalbare prijzen. 

Schuif gezellig aan en schuifel op de dansvloer. 

mailto:eiland@maatvast.nl


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! 

Ik werk volgens de Ik Mag Alles Eten methode van Gewichtsconsulenten 

Nederland. Je gaat geen calorieën tellen en geen strenge regels volgen, maar 

zoekt samen met de andere cursisten naar alternatieven in plaats van dat 

bepaalde voedingsmiddelen verboden zijn. De groep is klein en gemotiveerd 

en samen werken we naar jouw nieuwe levensstijl. 

Tijdens de 9-weekse cursus leer je keuzes maken en alternatieven toepassen. 

Bewuste keuzes war je jezelf niet te kort mee doet. Zo is het mogelijk om een 

positieve kijk op eten te krijgen. Eten wordt vaak negatief benaderd, tijdens 

deze groepscursus bekijken we dit juist andersom. Leer op een positieve 

manier naar eten te kijken verlies daardoor gewicht. 

 

Meer informatie en aanmelden: 

www.voedingscoachlisanne.com/groepscursus 

info@voedingscoachlisanne.com 

06-83565431 

Lisanne 

 
 
 

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 
 
 

http://www.voedingscoachlisanne.com/groepscursus
mailto:info@voedingscoachlisanne.com


Iedere dinsdagavond en zondagochtend yogales 

 
De zomerstop is voorbij en de yogalessen zijn weer van start gegaan. Iedere  
dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en zondagochtend 11.00 tot 12.30 
uur kunt u in Het Eiland terecht voor Hatha Yogales.  
 
Wilt u heerlijk slapen, minder stress, meer energie en met een glimlach naar 
huis. Kom dan eens kennismaken met yoga, 
 
Voor info bel of mail yoga docente Diana dianabultje@hotmail.com of 06-
83978163 
 
 
 

Start sjoelcompetitie Sjoelclub 
 
Na de geslaagde vrije zomersjoel avonden gaat de sjoelclub weer van start 
met de sjoelcompetitie. Sjoel liefhebbers zijn op de woensdagavond van harte 
welkom. Er wordt gesjoeld in verschillende niveau’s dus voor beginners en 
gevorderden is er plek op onze club. De deuren van Het Eiland gaat om 
19.30 uur open en het sjoelen start om 20.00 uur. Wilt u kennismaken met 
het sjoelen en onze club komt u dan eens langs….. 
 
De eerste sjoelavond is woensdag 5 september a.s.. 
 
 
 
 

Start soosmiddag voor de 55+ ers 

 
Vanaf dinsdagmiddag 25 september gaan de soosmiddagen weer van start. 
Van 13.30 uur tot 16.30 uur staan de deuren van Het Eiland open voor alle 
55+ ers die zin hebben in een gezellige middag. U kunt klaverjassen, 
biljarten, creatief bezig zijn door u hobby mee brengen. Zo kunt u haken, 
breien, kaarten maken maar ook puzzelen of iets anders. De kosten voor het 
bezoeken van de soosmiddag is € 1,00 incl. koffie/thee.  
 
 
 

Vrij biljarten 

 
Op de maandag en woensdagavond is het biljart beschikbaar om vrij te 
komen biljarten de deuren van het dorpshuis zijn open vanaf 19.30 uur. 
Bent u biljart liefhebber??? Schroom niet een keer te komen biljarten er zijn 
ook keu’s aanwezig. 
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Wandelt u met ons mee??? Iedere dinsdagochtend 

 
Steeds meer mensen wandelen al mee en beleven veel plezier aan deze 

sportieve activiteit. 

 

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: 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.  

 

 



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 SEPTEMBER 

Ma  3 sept Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur 

Di 4 sept Wandelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 5 sept Gymclub 55+ 10.00 uur, Zumba 19.00 uur, cursus voedingsconsulente 

19.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 6 sept Bridge 19.45 uur 

Vr 7 sept Minidisco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur 

Za 8 sept  

Zo 9 sept Yoga 11.00 uur 

Ma  10 sept Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur 

Di 11 sept Wandelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 12 sept Gymclub 55+ 10.00 uur, Zumba 19.00 uur, cursus voedingsconsulente 

19.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 13 sept Bridge 19.45 uur 

Vr 14 sept  

Za 15 sept  

Zo 16 sept Yoga 11.00 uur 

Ma  17 sept Pastelschilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 18 sept Wandelgroep 09.30 uur, Kinderkookles 15.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 19 sept Gymclub 55+ 10.00 uur, Zumba 19.00 uur, cursus voedingsconsulente 

19.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 20 sept Bridge 19.45 uur 

Vr 21 sept  

Za 22 sept Fuchsiavereniging 13.00 uur 

Zo 23 sept Yoga 11.00 uur, burendag 14.00 uur 

Ma  24 sept Pastelschilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 25 sept Wandelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur, Kinderkookles 15.30 uur, 

yoga 19.00 uur 

Wo 26 sept Gymclub 55+ 10.00 uur, Zumba 19.00 uur, cursus voedingsconsulente 

19.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 27 sept Bridge 19.45 uur 

Vr 28 sept Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za 29 sept  

Zo 30 sept Yoga 11.00 uur 

 
 

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

mailto:eiland@maatvast.nl


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 

http://www.engeldiervoeders.nl/
http://www.isfas.nl/
mailto:info@isfas.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=loon+op+zand+grondverzet&source=images&cd=&cad=rja&docid=UOg_nhSHQVY7pM&tbnid=vRY3vMdbmdXVJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.concourshoofddorp.nl/NL/Programma/Sponsors.html&ei=WDhMUb7VM6TL0AXOnoAI&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNGRK5DwIkyBilh69r3bQOJFc6P10Q&ust=1364036052595119

