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iedere 1e donderdag van de maand
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Voorwoord
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd in dit dorp! Niet altijd voor iedereen
merkbaar, maar toch hebben deze grote en kleine gebeurtenissen invloed op
ons.
De Duinpolderweg! Er is een principebesluit genomen, de zogenaamde
Middenvariant, waar eigenlijk bijna iedereen tegen is en wat naar veler
mening ook heel weinig oplost voor de verkeersproblemen in Zwaanshoek en
Beinsdorp. De beide dorpsraden hebben de koppen weer bij elkaar gestoken
en proberen via allerlei politieke contacten nog wijzigingen aan te brengen.
Met de verkiezingen in de Haarlemmermeer in november en die voor de
Provinciale Staten in maart volgend jaar kan er nog veel gebeuren! Zeker nu
ook de reservering voor het doortrekken van deze weg naar de N206 van de
baan is! We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte!
Van een wat kleiner kaliber, maar toch belangrijk voor Beinsdorp is de
herinrichting van het speelterrein achter het dorpshuis. Het is prachtig
geworden met leuke nieuwe toestellen, waar al weer veel kinderen hebben
gespeeld.
Nu was er nog een piepklein speelterreintje in de Rietkraag, dat al weer een
tijd geleden is ontmanteld. De gemeente heeft daar een zogenaamde
groenbestemming aan gegeven en de Dorpsraad wil daar graag een mooie,
niet te grote boom plaatsen. Extra parkeerplaatsen, wat sommige bewoners
willen, mag in verband met de verkeersveiligheid (fietsers!) niet van de
gemeente. Ria en Marleen zijn daar druk mee bezig, budget is er in 2019,
dus ergens in het voorjaar wordt daar een boom geplant. De gemeente zorgt
voor het grondwerk en de Dorpsraad koopt een passende boom. We willen
graag voorstellen vanuit de wijk horen via info@dorpsraadbeinsdorp.nl!
Afgelopen zondag was er een gezellig muziekfeest in Het Eiland. Helaas kan
ik daar door mijn gehoorproblemen zelf nooit bij zijn, maar de reacties waren
erg positief.
Op de Hillegommerdijk 379 zijn 18 nieuwe huizen opgeleverd voor minimaal
50 nieuwe Beinsdorpers! Hoewel de oplevering een paar maanden vertraagd
was en de bestrating wel erg lang duurde, zijn nu alle nieuwe bewoners druk
bezig met schilderen en behangen. Uiteraard wensen we ze daar veel succes
bij en heten ze van harte welkom in het oudste dorpje van de
Haarlemmermeer!
Een tijdje geleden was er sprake van mogelijk grootschalige nieuwbouw
rondom Beinsdorp. Deze plannen zijn op de lange baan geschoven en eerst
zijn nu de plannen bij Nieuw-Vennep West, Cruquius en Lisserbroek aan de
beurt. Dan moet ook nog de Duinpolderweg ‘even’ worden aangelegd en
mogelijk dan pas is grootschalige nieuwbouw rondom Beinsdorp aan de
beurt. Dat gaat dus nog jaren duren.

Het enige kleinschalige project bestaat uit zes villa-achtige woningen in de
Rietkraag, beneden aan de dijk bij de oude hooiberg. Maar die plannen zijn
zeker al weer tot volgend jaar uitgesteld.
Als Dorpsraad hebben we ook een privacyreglement opgesteld. Hoe gaan we
om met uw gegevens zoals naam, telefoon en e-mailadres. We zijn vanuit de
nieuwe AVG dit verplicht en u kunt deze op de website inzien.
Maar na een prachtige zomer nadert het najaar en de winter. Gaat Esmee
weer voor een kampioenschap? Ik wil best nog zo’n huldigingsfeestje
meemaken en ik denk Esmee ook!
Groet
Pim Nederstigt
Secretaris Dorpsraad Beinsdorp

Klankschalenconcert 27 november
Een ervaring die u moet beleven……
Dinsdag 27 november in de grote zaal van Het Eiland zal er van 20.00 u
tot 21.30 u. een klankschalenconcert plaatsvinden.

Even niets hoeven, ontspannen liggen en ervaren wat de klanken van de
diverse klankschalen met je doen.
Nieuwsgierig? Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij Het Eiland of bel 0252515142. De kaarten kosten 15,00 per stuk.

Kindertheatervoorstelling 18 november
Stichting Maatvast heeft met een bijdrage uit de rommelmarktpot een
kindervoorstelling geboekt.
Zondagmiddag 18 november gaan de deuren van dorpshuis Het Eiland open
voor de hele leuke theatervoorstelling ”Kerf de labjesrat” van theatergroep
Heldhaftig. De voorstelling is voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Kerf is een Labjesrat: Geboren in een laboratorium en gevlekt als een kat. Met een wel
heel speciale staart. Wanneer hij jokt, verschijnt er een kerfje, een klein sneetje in zijn
staart. Daarom heet hij Kerf! 'Echt niet altijd leuk hoor.'
Er is nog meer bijzonders aan Kerf. ‘Ik heb twee hele gave papa’s, Fred en Rick.’
Alleen, als Fred er is, is Rick er niet, en als Rick er is, is Fred er niet.
Op een wilde dag maakt Kerf per ongeluk het levenswerk van zijn papa's kapot: De
laboratorium-proef-opstellingsmachine. Helemaal kapot, wat nu?! De volgende dag
vertelt hij Rick dat Fred het gedaan heeft. En tegen Fred dat Rick het was. Opgelost!
AUW... zijn staart. Fred staart naar de puinhoop en kan niet stoppen met in zijn ogen te
wrijven. Rick huilt alleen nog maar.
Die nacht voelt Kerf zich rot. En bang. Wat als zijn vaders erachter komen dat hij het
zelf heeft gedaan? Kerf durft ze niet onder ogen te komen en besluit zich te
verstoppen. Op zijn weg komt hij bloemen en dieren tegen: Vergeet-me-welletjes en nietjes, Boter-op-je-hoofd-bloemen en Lelietjes-van-Daden. Er is de Verklapekster, die
spreekt alleen maar de waarheid en Jokke het liegebeest, een grote dikke spin die
altijd liegt, waardoor je ook de waarheid kent. Tijdens zijn reis voelt Kerf schaamte,
schuld, verwarring, boosheid en besef. Zijn staart valt er bijna af door de steeds dieper
wordende kerf. Maar Kerf maakt stapje voor stapje zijn hoofd helder en neemt een
belangrijke beslissing. Hij vertelt alles, alles! En dan gebeurt er iets wonderlijks...

De voorstelling met fantastische beelden, muziek en gekke invallen begint
om 14.00 uur (deur open 13.45 uur) de kaarten voor deze voorstelling zijn te
bestellen via de mail eiland@maatvast.nl of telefonisch via 0252-515142. De
kaarten kosten € 2,50 incl. beker limonade en wat lekkers.
Sandy

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 Arnold de Groot 06-11841066

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 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.

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 0683978163

Vrijdag 9 november (thema)disco voor de jeugd
Vrijdagmiddag 9 november 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 9 november 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 spooky 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

Beste 55 plussers van Beinsdorp!
Graag willen wij u opnieuw attent maken op soosmiddagen voor 55 plussers.
Elke dinsdagmiddag kunt u van 13.30 uur tot 16.30 uur in ons dorpshuis
Het Eiland terecht voor een gezellige middag.
Onder het genot van een gratis kopje thee of koffie kunt u nader
kennismaken met uw dorpsgenoten, de laatste nieuwtjes uitwisselen of een
spelletje spelen. Het biljart staat voor u klaar, de kaarten zijn geschud en
ook voor de mensen die graag creatief bezig willen zijn is er alle ruimte.
Nog nooit geweest? Kom gewoon een keer kijken en wie weet wordt u een
trouwe klant in Het Eiland. Wij nodigen u van harte uit!
Het seniorenbestuur

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.

Verzoek vanuit seniorenbestuur
Het bestuur en medewerkers willen de senioren die langdurig ziek zijn of iets
bijzonders te vieren hebben een kaartje en een aardigheidje brengen. Weet u
iemand die hiervoor in aanmerking komt laat het ons dan
weten door een belletje te geven aan G. van Haaften.
Telefoonnr. 0252-520513
Namens het bestuur alvast bedankt!!!

Band “JaMiJa” 24 november in Het Eiland
Zaterdagavond 24 november viert de acoustic folk/rock band “JaMiJa” hun
10 jarig bestaan met een avondvullend programma en wordt er muzikaal stil
gestaan bij de historie van de band. JaMiJa XL wordt deze avond bijgestaan
door te gekke gastmuzikanten en verassende live acts.

De deuren staan open vanaf 20.00 uur de toegang is gratis maar vol is vol

Wandelt u met ons mee??? Iedere dinsdagochtend
Steeds meer mensen wandelen al mee en beleven veel plezier aan deze
sportieve activiteit.
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.

Samen kerststukjes maken op 18 december
Met een bijdrage uit de rommelmarkt pot gaan we dinsdag 18 december in
de middag en avond kerststukjes maken. Iedereen jong en oud mag mee
doen. Je neemt zelf een bakje of schaal mee waarin of waarop je een
kerststuk wilt maken en een kaars naar eigen wens. Wij zorgen voor oase en
diverse materialen om een mooi stuk te kunnen maken.

Om de kosten laag te houden zijn wij tegen die tijd op zoek naar groen wat
wij kunnen gebruiken. Heeft u in de tuin groenmateriaal dat wij mogen
gebruiken dan zien wij dat graag tegemoet of komen dat ophalen. Ook
andere materialen zijn welkom dus heeft u nog iets op zolder liggen wat u
zelf niet gebruikt dan is dat ook van harte welkom. Bent u heel handig met
opmaken van kerststukjes en vindt u het leuk om te helpen dan bent u van
harte welkom!!!
Deelname is dus geheel gratis wij willen alleen weten hoeveel deelnemers we
kunnen verwachten en of u in de middag of avond wilt komen.
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur en de avond vanaf 19.00 tot 21.30
uur.
Voor aanmelding of aanlevering van groen of hulp mail eiland@maatvast.nl
of bel. Sandy 06-10636700
Wij hopen op een gezellige creatieve activiteit.

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

11 november sintmaarten/halloween middag
Zondag 11 november mogen alle kinderen weer langs de deuren met hun
lampion om te zingen en lekkers op te halen. Wij willen dit extra feestelijk
maken door vooraf in Het Eiland een gezellige middag te organiseren voor de
kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen mogen verkleed in halloween stijl naar
het feest komen (niet verplicht en schminken doen wij ook in Het Eiland). De
middag sluiten we af door samen te eten waarna we om 18.15 uur starten
met de lampionnen tocht door het dorp. (Van de kinderen die niet zonder
begeleiding mogen lopen en of kinderen vanuit elders; verwachten we
de ouders om 18.15 uur om samen met hun kind(eren) te lopen en of in
hun eigen dorp te lopen.)

Het dorpshuis blijft open zodat kinderen zich daar weer kunnen melden als
ze klaar zijn met lopen. We verzamelen om uiterlijk 19.30 uur weer om
gezellig af te sluiten en op te warmen bij een kop warme chocomel voor jong
en oud.
Aan de bewoners (Rietkraag) het verzoek om ons een beetje te helpen door op
11 november bij de deur het halloween thema naar voren te brengen. Dit kan
al met wat kaarsjes, lantaarns of pompoenen maar mag natuurlijk altijd
uitgebreider!!!
De middag begint om 15.30 uur en deelname incl. eten en drinken is
met dank aan een bijdrage uit de rommelmarktpot maar € 2,00 per kind
(let op wel zelf je lampion met lichtje en tas meebrengen voor het
lopen)
Om te weten hoeveel kinderen er komen is aanmelden vooraf noodzakelijk
en dit kan tot 8 november via de mail eiland@maatvast.nl of bel Sandy op
06-10636700

Uitslag nationale Zonnebloemloterij
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs
35e prijs
36e prijs

€ 15.000,00
op lot 0749977
€ 10.000,00
op lot 0884499
droomreis t.w.v. € 3.500,00
op lot 0117147
elektrische fiets t.w.v € 2.500,00
op lot 0732026
elektrische fiets t.w.v € 2.500,00
op lot 0621582
elektrische fiets t.w.v € 2.500,00
op lot 0948541
€ 2.500,00
op lot 0211931
€ 2.500,00
op lot 0448799
€ 1.000,00
op lot 0988693
€ 1.000,00
op lot 0821872
weekendje weg t.w.v. € 445,00
op lot 1007847
weekendje weg t.w.v. € 445,00
op lot 0492307
weekendje weg t.w.v. € 445,00
op lot 0445011
€ 445,00
op lot 0005483
€ 445,00
op lot 0908312
€ 445,00
op lot 0396999
€ 445,00
op lot 0743713
€ 445,00
op lot 0128163
iPad t.w.v. € 400,00
op lot 0856342
iPad t.w.v. € 400,00
op lot 0387373
iPad t.w.v. € 400,00
op lot 0142707
ballonvaart t.w.v. € 358,00
op lot 0530076
ballonvaart t.w.v. € 358,00
op lot 0971608
E-reader t.w.v. € 129,00
op lot 0667355
E-reader t.w.v. € 129,00
op lot 0808337
VVV bon t.w.v. € 100,00
op eindcijfers
43801
VVV bon t.w.v. € 100,00
op eindcijfers
30243
VVV bon t.w.v. € 100,00
op eindcijfers
94687
VVV bon t.w.v. € 100,00
op eindcijfers
59748
VVV bon t.w.v. € 100,00
op eindcijfers
84440
€ 50,00
op eindcijfers
5441
€ 50,00
op eindcijfers
2699
€ 50,00
op eindcijfers
6653
€ 15,00
op eindcijfers
353
€ 15,00
op eindcijfers
112
€ 15,00
op eindcijfers
245

Onder voorbehoud van typefouten
Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 36 worden toegekend aan
de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor
meerdere loten kunnen gelden. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het
recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd na indienen
van volledig ingevuld lot. Loten stuurt u naar Pondres. T.a.v. zonnebloemloterij postbus
1279 5004 BG Tilburg maak een kopie voor uw eigen administratie

55+ Sinterklaasmiddag in Het Eiland
Zondagmiddag 25 november organiseert Stichting Maatvast met de
vrijwilligers een gezellig sinterklaasmiddag voor de 55+ ers.
We beginnen de middag om 15.00 uur met een kopje koffie en wat lekkers
daarna gaan we sinter bingo spelen met leuke prijsjes. We sluiten de middag
af met een lekkere maaltijd.

Deelname is dankzij een bijdrage uit de rommelmarkt pot € 5,00 dit is
incl. een kopje koffie bij aanvang, de bingo met kans op een prijsje en de
maaltijd. De drankjes tijdens de middag zijn wel voor eigen rekening.
Wilt u deelnemen dan kunt u zich tot 15 november aanmelden via de mail
eiland@maatvast.nl of bel Sandy 06-10636700.
Graag tot 25 november,
De organisatie

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. Heeft u nieuwe buren gekregen laat het ons dan
weten.
Voor aanmelden of melden kunt u een mail sturen naar
info@dorpsraadbeinsdorp.nl.

“New Ambition” kreeg de voetjes van de vloer
Zondag 14 oktober j.l. speelde de coverband “New Ambition” uit Hillegom op
het podium van Het Eiland. Vanaf 16.00 uur toen de deuren open gingen
liep de zaal al snel vol en genoten de aanwezigen van de heerlijke muziek uit
de 50’s en 60’s. De sfeer zat er goed in en uiteindelijk konden de aanwezige
niet meer op hun stoel blijven zitten en gingen de voetjes van de vloer. Om
19.30 uur werd het laatste nummer gespeeld en kon iedereen terug kijken
op een heel geslaagde muzikale middag. Voor wie de middag gemist heeft een
herkansing in 2019 want 24 februari zullen zij nogmaals komen spelen in
het Eiland.

Oproep voor kerst- en rommelmarktspullen
Zondag 16 december organiseren we in Het Eiland de kerstmark hiervoor
zoeken wij leuke en nog goede kerstspullen om te verkopen die dag.
Tevens zoeken wij voor de rommelmarkt in 2019 ook weer goede bruikbare
spullen die u zelf niet meer gebruikt maar wel een tweede leven wilt geven.
Heeft u spullen voor ons dan horen wij dit graag of komen ze bij u ophalen.
Ook voor oud ijzer kunt u ons bellen. Leo Fijneman 06-54696188
De opbrengst is allemaal voor leuke initiatieven in het dorp. In dit Ankertje
kunt u zien dat wij een bijdrage leveren aan de sinterklaasmiddag voor de
senioren en aan de theatervoorstelling en de halloweenmiddag voor de jeugd.
Maar heeft u zelf een goed idee dan staan wij daar ook voor open!!!

Alles over gezonde voeding
Koolhydraatarm, biologisch, geen suiker.... Zie jij door de bomen het bos niet
meer? Dat snappen wij!
Tijdens onze cursus "Alles over gezonde voeding" leer jij in 4 weken alles over
voeding. We beginnen bij de basis, bij het begin, en aan het einde van de
cursus kan jij zelf een dagmenu samenstellen dat bij jou past.
De cursus wordt gegeven in dorpshuis "De Meerkoet" in Lisserbroek op de
volgende data:
Week
Week
Week
Week

1:
2:
3:
4:

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

1 november, 19:30 - 21:00 uur
15 november, 19:30 - 21:00 uur
29 november, 19:30 - 21:00 uur
13 december, 19:30 - 21:00 uur

De kosten van de cursus bedragen €65,00 (incl. BTW).
Tijdens de cursus ontvang je een handige bewaarmap voor de
informatiebladen en om notities in te maken. Daarnaast geven we je ook nog
leuke cadeautjes die je kan gebruiken op weg naar een nieuwe en gezonde
levensstijl!
Om je aan te melden voor de cursus, neem contact met ons op:
Email: info@voedingscoachlisanne.com
Telefoon: 0683565431
Tot snel!
Voedingscoach Lisanne & Diëtist Indra

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 NOVEMBER
Do
Vr
Za

1 nov
2 nov

Ma

3 nov
4 nov
5 nov

Di

6 nov

Wo

7 nov

Do

Ma

8 nov
9 nov
10 nov
11 nov
12 nov

Di

13 nov

Wo

14 nov

Do

Ma

15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov

Di

20 nov

Wo

21 nov

Do

Ma

22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov

Di

27 nov

Wo

28 nov

Do

29 nov
30 nov

Zo

Vr
Za
Zo

Vr
Za
Zo

Vr
Za
Zo

Vr

Bridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30
uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga
19.00 uur
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Bridge 19.45 uur
Minidisco 15.30 uur, themadisco jeugd 19.30 uur
Yoga 11.00 uur, sintmaarten/halloweenmiddag 15.30 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30
uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur,
kookworkshops, yoga 19.00 uur
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Bridge 19.45 uur
Walking wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur, kindertheater voorstelling 14.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur,
Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
yoga 19.00 uur,
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur, verkiezingen gehele dag
Bridge 19.45 uur
Muziek avond met band “JaMiJa” 20.00 uur
Yoga 11.00 uur, 55+ siterklaasmiddag 15.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30
uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
Mannenkookles 19.00 uur, yoga 19.00 uur,
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur, verkiezingen gehele dag
Bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.30 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

