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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 mijn beurt om een voorwoord te schrijven in het laatste Ankertje van 
dit jaar. 
De kerstdagen zijn net weer achter de rug, nog een paar dagen en dan gaan 
we weer het nieuwe jaar in! We hopen dat iedereen niet alleen was met kerst, 
het is tenslotte een feest van gezellig samen zijn. 
Het water staat weer op de “Esmee Visser” ijsbaan en hopelijk kan er dit 
seizoen weer geschaatst worden. 
 
Zoals u ziet, heeft u weer een papieren versie van het Ankertje ontvangen. 
Dit hebben we gedaan omdat we ook weer vele nieuwe bewoners hebben 
gekregen en dat voor ons niet goed bij te houden is wie dat dan zijn. 
We hebben een jaar geleden diverse oproepen in het Ankertje gedaan dat u 
zich aan kon melden voor de digitale versie. Papierloos is geen vreemd 
fenomeen, dat scheelt ons veel werk en de kosten voor de printer zijn dan 
ook drastisch omlaag gegaan. Verderop in het Ankertje kunt u aangeven of u 
deze ook digitaal wilt ontvangen. 
 
Even een kleine terugblik van afgelopen jaar waar wij ons als dorpsraad mee 
bezig hebben gehouden. We hebben een huldiging gehad van onze Esmee 
Visser, schaats kampioen uit ons dorp waar we heel trots op zijn. Ook 
hebben we ons bezig gehouden met de Duinpolderweg, waar o.a Greet 
namens ons zich ontzettend hard voor heeft gemaakt. Helaas is het niet de 
keuze geworden wat wij ervan hadden gehoopt. We zullen u op de hoogte 
houden van de vervolgstappen. Verder hebben we onze jaarlijkse 
vlootschouw gehouden met de gemeente in ons dorp. Denk aan het weghalen 
van de biggen ruggen bij de parkeerplaatsen naast het breng park, aandacht 
voor groenvoorziening en onderhoud en aandacht voor de verkeersveiligheid. 
De grote speeltuin is afgelopen jaar vernieuwd en daar wordt weer veel 
gebruik van gemaakt. Ook zijn de diverse woningbouw plannen voorgelegd 
en hebben we meegedacht om vooral het dorpse karakter van Beinsdorp te 
behouden.  
 
Er is weer veel gebruik gemaakt van het dorpshuis. Dit onder leiding van 
Sandy ( stichting Maatvast) maar ook door de vele vrijwilligers. Zonder deze 
mensen kunnen deze zaken niet mogelijk worden gemaakt. Er is afgelopen 
jaar met regelmaat gezellige middagen geregeld met eten voor de ouderen in 
ons dorp en de vaste verenigingen keren elk jaar weer terug. 
Afgelopen 16 december was er weer een gezellige kerstmarkt. Ook weer met 
dank aan de vele vrijwilligers. De kerstmarkt was druk bezocht en er hing 
een gezellige sfeer. Toch ontbraken er nog vele Beinsdorpers die hier al jaren 
wonen. We vragen ons dan ook af waarom het soms zo moeilijk is om 
mensen weer naar het dorpshuis te krijgen. Er is bijna elke dag wel iets te 
doen.  
Achter in het Ankertje staat de agenda, zo kunt u zien wat er maandelijks te 
doen is. 
De dorpsraad vergadert elke zes weken en mocht u een keer willen komen 
kijken of het iets voor u is, u bent van harte welkom. 



 
Op 4 januari 2019 is weer onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We hopen dat 
u samen met ons het glas gaat heffen op het nieuwe jaar. 
 
Voor nu wil ik u dan ook namens de dorpsraad een goede jaarwisseling 
wensen en een gelukkig maar bovenal een gezond 2019.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ria de Groot. Lid Dorpsraad. 
 
 

 

 

 

Opbrengst collecte LEGER DES HEILS 

In de week van 26 november tot en met 1 december heeft de jaarlijkse 

collecte van het Leger des Heils weer plaatsgevonden. Drie collectanten 

hebben in weer en wind geld ingezameld. Ieder nam een bepaald gedeelte van 

ons dorp onder haar of zijn hoede en in totaal is er het mooie bedrag van € 
298 opgehaald. Beinsdorp heeft zich wat betreft het in totaal opgehaalde 

bedrag van zijn beste kant laten zien. De collectanten worden ook vanaf deze 

plaats nog eens bijzonder hartelijk bedankt voor hun inspanningen! 

Kees Lippens, collecte coördinator 

 

 

 

 

Vanaf maandag 7 januari weer pastel schilderen 

 

Met veel plezier geef ik nu al een aantal jaar in Het Eiland 10 weekse 
cursussen pastel schilderen. De groep is goed gevuld maar voor liefhebbers 
is er nog wel een plekje beschikbaar. We starten op maandag 7 januari weer 
10 weken lang op de middag van 13.30 tot 15.30 uur.  
De les is voor beginners als gevorderden te volgen. De kosten zijn 87,50 voor 
10 lessen. 
 
Voor aanmelden of info kunt u mij bellen  
Tel. 06-54290191 of mail d.stolp@online.nl 
 

Mvg Dick Stolp 
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Verdien bingokaarten bij kerstbomeninzameling 

 

Zaterdag 12 januari is er weer de jaarlijkse kerstbomeninzameling van de 
Meerlanden. Heeft u een echte kerstboom dan kunt u deze in de ochtend van 
12 januari zichtbaar aan de weg plaatsen zodat de kinderen deze kunnen 
ophalen en inleveren bij de container die de Meerlanden heeft klaar staan bij 
het dorpshuis. Voor iedere ingeleverde boom ontvangen de kinderen dit jaar 
een VIP bingokaart (een kaart voor iedere ronde) voor de familiebingo die  
12 januari s ’avonds in het dorpshuis zal worden georganiseerd en daarmee 
dus kans maken op 1 van de vele leuke prijzen. 
 
Het inleveren van de bomen kan van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
We hopen dat veel kinderen helpen de bomen te verzamelen zodat we na  
12 januari geen bomen meer op straat zullen vinden. Is er nog wel een boom 
achter gebleven dan kan deze worden neergelegd op de eerst volgende vaste 
GFT dag. 

 

 

Familiebingo zaterdag 12 januari 

 

We willen het nieuwe jaar gezellig beginnen met een familie bingo voor jong 
en oud. Iedereen is dan ook van harte welkom op zaterdagavond 12 januari. 
De zaal van het dorpshuis gaat om 19.15 uur open en de bingo zal om 19.30 
uur beginnen. We spelen 2 rondjes met daartussen een pauze.  
De bingokaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten € 1,00 per stuk of 
verzamel ze tijdens de kerstbomeninzameling eerder die dag. 
Wij zorgen voor leuke prijzen met voor ieder wat wils; het enigste wat u hoeft 
mee te nemen is een dosis geluk en een goede pen!!!!  
 
Het activiteitenteam van de dorpsraad 
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Zaterdagavond 19 januari vrije Line Dance 

dansavond in Het Eiland 

 

Liefhebber van dansen??? Kom dan zaterdagavond 19 januari naar Het 
Eiland waar de JOVO line dancers een gezellige dans avond organiseren 
waar u van harte welkom bent. 
 

 
 
Toegang € 4,50 zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur. 
 
Vanaf maandag 7 januari bent u ook wekelijks welkom tijdens de lessen. 
Beginner of gevorderd u bent beide welkom. Aan het begin van de avond is er 
aandacht voor de beginners en later op de avond kunnen de gevorderde hun 
talenten kwijt tijdens de wat moeilijkere dansen. De avonden starten om 
20.00 uur zaal is open vanaf 19.30 uur. Deelname is 4,50 per keer. 
 
Vr. groet namens 
JoVo line dancers 
 
 

 

 



Opheffing toneelvereniging Ons Genoegen 

 
 
Bij de donateurs en andere  belangstellenden  was het reeds lange tijd 
bekend dat onze toneelvereniging Ons Genoegen een gebrek aan spelers had. 
Dit hebben wij ook regelmatig bij onze uitvoeringen gemeld. Daarbij hebben 
wij telkens gevraagd om mensen te attenderen om bij onze vereniging te 
komen spelen. Ook de vergrijzing bij de vrijwilligers in de ondersteunende 
taken begon op te spelen.  
Na de laatste voorstelling in 2017 gaf een aantal leden aan te willen stoppen 
met toneelspelen en kwam ook een aantal bestuursfuncties vacant. 
 
Afgelopen voorjaar zijn er diverse acties geweest  om onze toneelvereniging 
weer te laten groeien. Zo werd publiciteit gezocht in de lokale weekbladen en 
op  social media. Ook is er geflyerd  in bepaalde wijken van Hillegom, 
Lisserbroek, Zwaanshoek en Beinsdorp om alsnog nieuwe leden te werven.   
Helaas heeft dit niet geleid tot een uitbreiding van onze leden. 
 
Dit had tot gevolg  dat er te weinig leden resteerden  om  een, voor de 
vereniging Ons Genoegen, volwaardig  toneelstuk op de planken te zetten en 
ontbrak een bestendige  basis in de ondersteuning.  
Hierop hebben de leden met pijn in het hart in een algemene 
ledenvergadering besloten tot opheffing van de toneelvereniging Ons 
Genoegen. 
 
De leden betreuren het ten zeerste dat de vereniging, opgericht in 1945, dus 
na 73 jaar helaas moet worden opgeheven, maar zien geen andere uitweg. 
 
Vanuit de vereniging Ons Genoegen willen we de donateurs, sponsors, 
bezoekers en iedereen die ons een warm hart toedroeg ,bedanken voor de 
steun die U al die jaren aan Ons Genoegen heeft gegeven . 
 
Met vriendelijke toneelgroeten, 
Kees van Eijk 
Secretaris 

 

 

De medewerkers       
van dorpshuis  
“Het Eiland” wensen 
iedereen een gezond en 
voorspoedig 2019!!! 
 



Nieuwjaarsborrel in Het Eiland 

Voor alle bewoners, bezoekers, leden van de verenigingen en de vrijwilligers, 

organiseren Stichting Dorpsraad Beinsdorp en Stichting Maatvast samen de 

nieuwjaarsborrel op vrijdagavond 4 januari. 

Om 19.30 uur staat voor ieder een kopje koffie/thee klaar die zal worden 

gevolgd door een glas bubbels en hapjes. 

 

            Nieuwjaarsborrel 

   vrijdag 4 januari 2019 

                     Dorpshuis “Het Eiland” 

                     Aanvang 19.30 uur 

 

 

 

We zien u graag vrijdag 4 januari in het Eiland, 

De dorpsraad en medewerkers van Het Eiland 

 

 

Oproep voor rommelmarktspullen 

Al vele spullen zijn van de hand gedaan tijdens de verschillende markten 

gehouden dit jaar. Een heel mooi bedrag is daarmee bijeen gebracht waar we 

al leuke en nuttige dingen van hebben gedaan. Een kleine opsomming 

bijdrage aan Esmee Visser, kindervoorstelling voor de jeugd, bijdrage aan de 

kindervakantiedagen, banners zodat mensen de activiteiten weten te vinden, 

nieuwe planten in de bloembakken, kerstukjes gemaakt, kookgerei voor de 

maaltijden en meer. En er liggen nog leuke ideeën op de plank maar we zijn 

ook op zoek naar bewoners die zelf een leuk of nuttig idee hebben waar we 

het geld voor kunnen inzetten…..dus heeft u een suggestie schroom niet en 

laat het weten!!!! Bel Sandy 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl 

Ondertussen gaat de zoektocht naar leuke goede bruikbare spullen voor de 

grote rommelmarkt in mei 2019 door. Heeft u spullen die wij nog goed 

kunnen verkopen neem dan contact op met Leo Fijneman 

lpmfijneman@planet.nl tel: 0654696188. Ook voor oud ijzer kunt u bellen. 
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Kerstdiner vanuit Stichting Maatvast & de 

Samenwerkende Rotary Haarlemmermeer meer 

dan geslaagd 

 

Met dank aan de bijdrage vanuit de 
Samenwerkende Rotary H’meer hebben 
50 gasten mogen genieten van een 
gezellig kerstdiner. De vrijwilligers 
hebben hun uiterste best gedaan in de 
keuken om de gasten zoals o.a. de 
deelnemers van de soosmiddag en het 
crea cafe, de vrijwilligers van het oud 
papier, nieuwe bewoners een heerlijke 
maaltijd voor te schotelen.  
 
De middag begon met een optreden van 
het zeemanskoor “De Torren” dit werd 
mogelijk gemaakt met een bijdrage 
vanuit de opbrengst van de kerstmarkt 
verkoop. 
 
Na het koor was het tijd voor de 
inwendige mens. Een heerlijke soep met 
stokbrood en kruidenboter werd gevolgd 

door een klein slaatje. Daarna was het hoofdgerecht aan de beurt. Een buffet 
met keus uit rijst, aardappelpuree, stoofvlees, gehaktballetjes in 
tomatensaus, kip in zoetzure saus en een frisse appelkomkommersalade. 
Keus genoeg en alles vers gemaakt met veel liefde en plezier. Het toetje 
maakte het diner compleet. Chipolata bavarois met een bolletje aarbeienijs, 
toefje slagroom, saus en een chocolaatje zag er feestelijk uit. 
 
En dan geheel spontaan een bezoek van de kerstman met voor ieder een 
candystok. 
 
Deze middag stond de ontmoeting voorop. bewoners met elkaar kennis laten 
maken en met het dorpshuis. En een blijk van dank aan de mensen die zich 
het hele jaar door zich inzetten om iets voor andere bewoners te doen. 
Regelmatig organiseren we gezellige maaltijden en we hopen dat de drempel 
om daar aan deel te nemen laag is. Het dorpshuis moet voor alle doelgroepen 
een makkelijk toegankelijke ontmoetingsplek zijn. En we hopen met 
initiatieven als deze dat ook uit te kunnen stralen. 
 
Bij deze dan ook dank aan de samenwerkende Rotary Haarlemmermeer die 
dit financieel mogelijk maakt en ook zelf de handen uit de mouwen steken 
door te komen helpen tijdens de maaltijd, en de vrijwilligers van het 
kookteam voor het bereiden van dit kerstdiner!!! 
 
Sandy 



Kerstactiviteiten goed bezocht 

 

16 december was daar eerst de kerstmarkt. Met leuke kraampjes en 
natuurlijk de kraam vol met kerstspullen verzameld door de vrijwilligers Leo 
en Jaap. Veel mooie spullen die nu nog een tweede leven hebben gekregen. 
De opbrengst van deze kraam gaat weer naar de pot van de nieuwe Stichting 
Actief Beinsdorp.  
Op het podium de optredens van het opleidingsorkest van de Hillegomse 
Harmonie Kapel en de band 3ForAll weet van iedere gelegenheid een feestje 
te maken. Ondertussen kon men genieten van de heerlijke erwtensoep, 
broodjes, oliebollen en appelbeignets en meer.  
 
Op dinsdagmiddag 18 december konden liefhebbers een kerststuk komen 
maken. De organisatie zorgde voor groen, oase en versiersels, Deelnemers 
hoefden alleen een kaars en schaal mee te brengen. 

 

 
 
Dit soort initiatieven kunnen we mede dankzij de opgebouwde pot realiseren. 
Heeft u ook een leuk idee om samen met andere bewoners te doen maar 
heeft u daar financiële middelen voor nodig laat het ons dan weten. Het 
dorpshuis kan en mag gebruikt worden voor vrijwilligers initiatieven en wij 
helpen u graag een handje om dit te realiseren!!! 
 
Deze middag is zo goed ontvangen dat er al werd gesproken over een vervolg 
met Pasen en dat vinden wij een prima plan dus wordt vervolgd…… 
 
Sandy 
 

 

 

 

 

 



UITNODIGING NAMENS: 

  

‘DORPSHUIS HET EILAND’ 
RIETKRAAG 5 IN BEINSDORP 

 
ZONDAG 24 FEBRUARI 

SPEELT DE BEKENDE BAND 

N E W   A M B I T I O N 

 

 

  
 

TIJDSTIP: ‘BORRELTIJD’, 16.00 UUR TOT 19.00 UUR 

  
Deze 7 koppige coverband speelt muziek uit de jaren ’50 en’60 met 

nummers van o.a. Cliff, Elvis, CCR etc. 
 

Toegang slechts € 2,50. 
Kaartjes vooraf verkrijgbaar aan de bar of bij binnenkomst. 

Vooraf te bestellen per mail: 

eiland@maatvast.nl of gerard.kerkhof@snelnet.net 
 

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

HET WORDT WEER HEEL GEZELLIG 
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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. 
 

 

 

 

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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Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor  

20 januari via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 

 

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: 
 

mailto:eiland@maatvast.nl
mailto:info@dorpsraadbeinsdorp.nl
http://www.dorpsraadbeinsdorp.nl/


Douwe Egberts punten en vreemd oud geld voor 

het goede doel nog tot 10 januari in te leveren 

 

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 
 
 

mailto:dianabultje@hotmail.com


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!!!  

 

 

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.  

 

 

 

 



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 JANUARI 

Di 1 jan  

Wo 2 jan Gymclub 65+ 09.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 3 jan Oud papier ophalen, Bridge 19.45 uur 

Vr 4 jan Nieuwjaarsreceptie 19.30 uur 

Za 5 jan  

Zo 6 jan Yoga 11.00 uur 

Ma  7 jan Pastel schilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 8 jan Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur,  yoga 

19.00 uur,  

Wo 9 jan Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur,  vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 10 jan Bridge 19.45 uur 

Vr 11 jan  

Za 12 jan Kerstbomeninzameling 14.00 uur, familiebingo 19.15 uur 

Zo 13 jan Yoga 11.00 uur 

Ma  14 jan Pastel schilderen 13.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 

uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur 

Di 15 jan Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

yoga 19.00 uur 

Wo 16 jan Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 17 jan Bridge 19.45 uur 

Vr 18 jan Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za 19 jan Koppelsjoeltoernooi 10.00 uur, Line dance dans avond 20.00 uur 

Zo 20 jan Yoga 11.00 uur 

Ma  21 jan Pastel schilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur  

Di 22 jan Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

yoga 19.00 uur 

Wo 23 jan Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 24 jan  Bridge 19.45 uur 

Vr 25 jan Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za 26 jan  

Zo 27 jan Yoga 11.00 uur 

Ma 28 jan Pastel schilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

di 29 jan Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

Yoga 19.00 uur 

Wo 30 jan Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 



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

