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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   
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:   eiland@maatvast.nl 
e-mail inleveren kopy ankertje   eiland@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 

Het is weer mijn beurt om het voorwoord te schrijven. Wat is er deze maand 

in Beinsdorp gebeurd en wat kunnen we nog verwachten. Gaat Esmee ons 

weer verrassen net zoals eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen? Op 

het WK wat net geschaatst is heeft ze al goud op de 3000 meter binnen 

gesleept. En nu afwachten wat ze op de 5000 meter gaat doen. Als dit 

Ankertje uitkomt zal deze uitslag wel bekend zijn. 

Sinterklaas is ook weer in het land. Jammer dat dit kinderfeest door een 

aantal z.g. volwassenen verpest moet worden. Ik hoop dat de voor- en 

tegenstanders elkaar in hun ideeën zullen vinden en het toch een leuk 

kinderfeest mag blijven. 

Woningbouw: Het nieuwbouwproject Hillegommerdijk 374 nadert zijn 

voltooiing. Alle huizen zijn opgeleverd, enkele al bewoond en er wordt hier en 

daar nog volop geklust om de woningen naar eigen idee in te richten. De 

eerst avonden was de wijk nogal spookachtig donker maar inmiddels zijn er 

lantaarnpalen geplaatst, Zo ook de schuttingen tussen de bestaande 

percelen en de nieuwbouw zijn geplaatst. Allemaal dezelfde schuttingen staat 

toch wel netjes. 

Op perceel Hillegommerdijk 359, bekend als de boerderij van Schreurs, is 

het bestemmingsplan aangepast voor woningbouw. Op het gemeenteblad 

vind u het vastgesteld bestemmingsplan. Op 14 december verwisseld het 

perceel van eigenaar. Het terrein wordt opgedeeld in 6 kavels welke eerdaags 

te koop zullen worden aangeboden. Op elke kavel kan een vrijstaand huis 

gebouwd worden. Op deze site http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=2144kt&huisnummer=359 kunt u 

de plannen bekijken. Het is de bedoeling dat in 2019 alle oude gebouwen 

gesloopt gaan worden en het terrein bouwrijp gemaakt wordt. Wij als 

dorpsraad hebben wel wat zorgen over de verkeersveiligheid tijdens de sloop- 

en bouwwerkzaamheden en daarna en zijn benieuwd hoe de 

verkeersdeskundigen dit op gaan lossen. 

De bejaardensoos heeft op deze plek een opslagloods te leen voor de opslag 

van oud papier. Dit bouwplan betekent dat ze dan geen opslagruimte meer 

hebben en dat is best een zorg. Misschien weet u hiervoor een oplossing, 

ergens een plaatsje voor een container of een ruimte in een schuur. 

Nieuwsblad het Ankertje: We hebben besloten om ons nieuwsblad Het 

Ankertje éénmaal per jaar huis aan huis te bezorgen. We doen ons best om 

zo elke inwoner van Beinsdorp te bereiken en te informeren.  Leest u het 

blad nog op papier en u wilt hem (ook) digitaal of heeft u liever de papieren 

versie, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadbeinsdorp.nl. of doe een 

briefje in de brievenbus van het dorpshuis. Door een digitaal abonnement te 

nemen besparen wij veel papier en dus veel geld en u kunt nu de foto’s in 
het blad in kleur bekijken. 

https://www.dorpsraadbeinsdorp.nl/wp-content/uploads/2018/11/gmb-2018-242679.pdf
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Het ijsbaanterrrein: De voetbaldoelen staan weer in de winteropslag tot 

maart en het terrein staat inmiddels onder water. En nu maar hopen dat er 

deze winter weer op de baan geschaatst kan worden. 

Voor uw agenda: Op 4 januari 2019 nieuwjaarsreceptie in dorpshuis het 

Eiland. 

Verder wens ik u een fijn winterseizoen toe en fijne feestdagen. 

Jan van Saase. Penningmeester Dorpsraad. 

 

 

 

 

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. 
 

javascript:edit(17157)


Mededeling Ankertje 

Beste lezer van nieuwsblad Het Ankertje.  

Het Ankertje afdrukken en bezorgen brengt veel werk en kosten met zich 
mee. Heeft u internet en een computer en/of tablet dan kunt u het Ankertje 
digitaal en in kleur lezen. Velen krijgen het Ankertje en ander Beinsdorps 
nieuws al via onze e-mail nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u dit ook? Als u zich 
nog niet aangemeld hebt voor de digitale versie kunt u een e-mail sturen 
naar  

info@dorpsraadbeinsdorp.nl.  

Wij proberen bij te houden waar in Beinsdorp nieuwe bewoners komen 
wonen en brengen daar dan een paar keer het papieren Ankertje. De 
bedoeling hiervan is nieuwe bewoners de gelegenheid te geven of ze in de 
toekomst het Ankertje willen blijven ontvangen en op welke manier. Heeft u 
nieuwe buren, meld ons het adres en wij zorgen dat daar een Ankertje in de 
bus valt. 

U kunt Het Ankertje natuurlijk ook lezen op onze website 
www.dorpsraadbeinsdorp.nl. Heeft u geen computer of tablet en/of internet 
en u wilt de papieren versie ontvangen, geen probleem. Vul dan uw naam en 
adres in op onderstaande strook, deponeer de strook in de brievenbus van 
dorpshuis Het Eiland, op Rietkraag 21 of Hillegommerdijk 382 en Het 
Ankertje wordt op uw adres bezorgt. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Stichting Dorpsraad Beinsdorp. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik wil Het Ankertje graag in mijn brievenbus blijven ontvangen. 
 
Naam: 
 
Adres: 
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OUDEJAARS  

KLAVERJAS-TOERNOOI  

MET LOTERIJ 
 

ZATERDAGMIDDAG 

29 DECEMBER 2018 

 

Inschrijven vanaf 13.00 uur 

Aanvang toernooi 13.30 uur 

Entree 4,00  

 

DORPSHUIS "HET EILAND” 

RIETKRAAG 5 BEINSDORP 

 

INFO; BERT TEEUW 0252-521138 

           ERNA GLADON 0252-518009 

 

 

 
 
 



Afscheid van Beinsdorp 

 
Geboren in 1937 in Nieuw-Vennep zoals het toen werd genoemd. Zoals ik mij 
kan herinneren is de naam eerst noch Hillegommerbuurt maar dat werd al 
snel Beinsdorp. In de jaren zestig heb ik 8 jaar in Zandvoort gewoond. Maar 
na mijn scheiding ben ik weer op mijn oude adres in Beinsdorp beland. In 
1971 leerde ik mijn tweede vrouw kennen waar ik in 1972 mee ben 
getrouwd. In 2001 zijn we verhuisd naar de Rietkraag 76. In de jaren 70 en 
80 heb ik circa 15 jaar in de dorpsraad gezeten. Samen met oud voorzitter 
Barend Bax hebben we de Rietkraag ontwikkeld. Dit alles zonder 
medewerking van de gemeente want die wilde geen woningbouw in 
Beinsdorp. Veel gesprekken met burgemeester Cor van Stam gehad maar die 
bleef zeggen geen woning bouw maar wij bleven zeggen er komen wel nieuwe 
woningen in Beinsdorp. Met jaren van contacten leggen met grondeigenaar 
en aannemer en zelf de eerste bouwfase op tekening gezet te hebben zijn in 
1985 de eerste woningen opgeleverd. Op mijn 55e hebben ze mij benaderd 
om bij de bejaardensoos te komen helpen en al snel daarna vroeg mevr. Tiny 
Bax om haar taak van secretaris over te nemen. Dit heb ik 25 jaar gedaan. 
Ook toen in 2008 penningmeester C. Oudshoorn overleed heb ik de taak van 
penningmeester overgenomen tot 2016. En nu op 80 jarige leeftijd ga ik 
Beinsdorp verlaten. Ik heb al 28 jaar een bungalow in Biddinghuizen en daar 
ga ik nu permanent wonen. Op de eerste plaats had ik teveel werk aan 2 
huizen en nu ga ik dichter bij mijn kinderen wonen wat fijn is. Ik hoop nog 
vele jaren te mogen genieten. Jammer dat mijn vrouw Jo in 2013 is 
overleden; maar dat is het leven. In gedachten is ze altijd nog een beetje bij 
me. Nu beste vrienden, kennissen en alle bewoners in Beinsdorp het gaat 
jullie goed. Ik probeer nog wel contact te houden met Beinsdorp zolang ik 
mobiel ben en daar ga ik maar vanuit. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Willem van Roode 
Bijsselseweg 11-125 
8256 RE Biddinghuizen  
 
 
 
 

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 
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Douwe Egberts punten en vreemd oud geld voor 

het goede doel 

 

De Lionsclub heeft in de Maatvast locaties een inzameldoos staan voor 
Douwe Egberts punten en vreemd en oud geld. Voor iedere 600 DE punten 
schenkt Douwe Egberts een pak koffie aan de voedselbank. En met de 
opbrengst van het vreemde en oude geld kunnen er oogoperaties worden 
uitgevoerd in de derde wereld. Voor iedere 10 euro kan een blind persoon 
weer zien. 
 
In de bar van het Eiland staat tot 10 januari ook een inzamel doos; dus heeft 
u DE punten of ergens nog oud of vreemd geld dan is dat meer dan welkom. 
 

 
 

 

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 
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Muzikale  kerstmarkt in  “Het Eiland” 

 

 

 

 

 

 

                                                        Zondag 

                     16 december 

                16.00-20.00u 

                         Het Eiland 

 
 

Zondag 16 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur organiseren wij de 

gezellige kerstmarkt in “Het Eiland”.  

Jong en oud kunnen zich hier prima vermaken.  

Naast de gezellige kraampjes is er een bierproeverij met Klein Duimpje, een 

kraam met lekkers als home made erwtensoep, broodjes braadworst, 

oliebollen, glühwein, warme chocomel, en meer. 

Voor de kinderen is er een aparte hoek waar ze kunnen knutselen. 

Verder is er veel muziek tijdens de markt. Zo kunnen we gaan genieten van 

de Harmoniekapel Hillegom en weet de 3 koppige band 3forall er altijd een 

feestje van te maken met hun repertoire waarin ook kerstnummers voorbij 

komen. 

Kortom een leuke, gezellige invulling voor de zondagmiddag zo net voor de 
feestdagen!!!! De toegang is gratis dus kom gewoon gezellig even langs, 
 

Wij begroeten u graag op 16 december, 

Het kerstmarkt team. 
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Minidisco voor de kids van 2 t/m 5 jaar 

 
Vrijdagmiddag 14 december 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. 
 
 

Vrijdag  14 december  themadisco voor de jeugd  

 

Vrijdagavond 14 december is er de themadisco HOLLYWOOD voor de 
jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. 
Ouders 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. Kom in een outfit passend bij het thema en maak kans 
op een leuk prijsje. De toegang is 2,50 incl. welkomstdrankje en snoepje. 
 
Tot bij de disco 
 

 



Willem van Roode verlaat Beinsdorp 

 

Op dinsdag 6 november heeft 

Willem van Roode na 25 jaar 

trouwe dienst tijdens de 

soosmiddag afscheid genomen 

van de Bejaardensoos. Secretaris 

Arnold de Groot spraak mooie 

woorden en haalde wat leuke 

herinneringen op. Eind deze 

maand gaat Willem verhuizen van 

Beinsdorp naar Biddinghuizen 

(ligt ook in een polder). Als dank 

voor alles wat Willem voor de bejaardensoos heeft betekend kreeg hij als 

afscheidscadeau een mooie bos bloemen, een envelop met inhoud en de rest 

van zijn leven gratis mee met de bus op de jaarlijkse uitgaansdag. Wij 

wensen Willem nog veel fijne en gezonde jaren toe op zijn nieuwe stekkie. 

Namens het bestuur van de Ouderensoos, 

Jan van Saase, penningmeester. 

 
PS: Wat veel vooral jongere Beinsdorpers niet weten is dat Willem zich vele 

jaren heeft ingezet voor nieuwbouw in Beinsdorp in de jaren 80. De eerste 

fase van de Rietkraag is mede door zijn inzet tot stand gekomen. In die 

periode was hij ook lid van de Dorpsraad en ook nog een poosje voorzitter.  

 
 

 

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!!!  

 

 

 

 

 

 



Het dak eraf bij 10 jarig jubileum  “JaMiJa”  
 

Zaterdagavond 24 november vierde de acoustic folk/rock band “JaMiJa”  
hun 10 jarig bestaan met een avondvullend programma. De vele aanwezigen 
hebben genoten van hun optreden en dat van de gast muzikanten. Een 
bomvolle zaal met enthousiast publiek zorgde voor een geslaagde muzikale 
avond waarbij wij uitkijken naar een volgend jubileum. 
 

 
l 

 

 

 

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 december via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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Sint op bezoek tijdens 55+ Sinterklaasmiddag  

 

25 november j.l. was er een gezellige sinterklaasmiddag voor de 55+ ers. De 
middag begon met een kopje koffie en wat lekkers erbij. Daarna werd de 
bingomolen gedraaid en werden er leuke prijsjes verdeeld met veelal een 
knipoog naar sinterklaas. Terwijl de bingo bezig was vlogen daar de 
pepernoten door het rond. Sint en zijn Pieten hadden even tijd vrijgemaakt 
tussen de huisbezoeken om een bezoekje aan Het Eiland te brengen. 
Uiteraard even gezongen en Sint bedankt voor zijn bezoek!!! 
Na de bingo was daar de maaltijd. Een heerlijke kop verse groente of 
tomatensoep werd gevolg door de dikkertjes (drie in de pan) en uiteraard een 
lekker toetje. 
 
Het team in de keuken heeft weer met veel plezier gekookt en genoten van 
deze gezellige middag. 
 
De middag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit onze 
rommelmarkt pot. 
 
Sandy 
 

 

 

 

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 kerstukjes maken en de 
organisatie van de kerstmarkt. 

 

 

 



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 DECEMBER 

Za 1 dec  

Zo 2 dec Yoga 11.00 uur 

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

Di 4 dec Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 

19.00 uur, mannenkookles 19.00 uur, she sport 19.30 uur, vergadering 

Oriflame 19.30 uur 

Wo 5 dec Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 6 dec Bridge 19.45 uur 

Vr 7 dec Minidisco 15.30 uur, themadisco jeugd 19.30 uur 

Za 8 dec Walking wheels 12.00 uur 

Zo 9 dec Yoga 11.00 uur 

Ma  10 dec Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 11 dec Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur,  yoga 

19.00 uur, she sport 19.30 uur, toneel 20.30 uur 

Wo 12 dec Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur,  vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 13 dec Bridge 19.45 uur 

Vr 14 dec Minidisco 15.30 uur, themadisco jeugd 19.30 uur 

Za 15 dec  

Zo 16 dec Kerstmarkt 16.00 uur 

Ma  17 dec Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 18 dec Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

kerststukjes maken 14.00 uur, yoga 19.00 uur, kerststukjes maken  

Wo 19 dec Gymclub 65+ 09.30 uur, Kookworkshop, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 

19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 20 dec Bridge 19.45 uur 

Vr 21 dec Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za 22 dec  

Zo 23 dec Yoga 11.00 uur 

Ma  24 dec Kerstviering  

Di 25 dec  

Wo 26 dec  

Do 27 dec   

Vr 28 dec  

Za 29 dec Oudjaarsklaverjas toernooi 13.00 uur 

Zo 30 dec  

Ma 31 dec  

 

 



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/
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