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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   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 

Beste bewoners, 

Het is half februari en wij hebben een aantal degen vorst gehad. Helaas heeft 

het onvoldoende gevroren om de ijsbaan open te stellen.. Er moet dan in 

totaal minimaal 20 graden vorst geweest zijn om het ijs sterk genoeg te 

maken. Het ziet er naar uit dat, dit jaar , er geen ijs komt. Maar wie weet, de 

winter is nog niet voorbij. Gelukkig is Esmee Visser, schaatstalent uit de 

Rietkraag er wel in geslaagd om te schaatsen en een mooie prestatie neer te 

zetten. Zilver op de WK 5000 m.. Ook Cyntia Boll, bewoonster aan de 

Hillegommerdijk mogen wij feliciteren met de Zilveren Camera 2018. Zij 

maakte een indrukwekkende reportage over de bodemdaling in Jakarta. 

Verder is het team van de Jong Sports als team en Ricardo de Jong 

individueel in de race om zich te plaatsen bij de eerste 3 plaatsen om de 

jaarlijkse sportprijzen 2018 Haarlemmermeer in de wacht te slepen. Zo heeft 

niemand van Beinsdorp gehoord en zo zetten een aantal kanjers ons dorp op 

de kaart. Nog een bericht om blij van te worden , er hebben zich een aantal 

nieuwe vrijwilligers gemeld om mee te helpen met de kinderdisco. Top!! 

Mocht u zich willen aanmelden om mee te helpen kan dat natuurlijk altijd. 

Of het nu is voor de disco, bingo of een van onze andere activiteiten, handen 

komen wij altijd te kort. Ook bent u van harte welkom op de vergadering van 

de dorpsraad. Deze is openbaar. Data staan achterin het Ankertje vermeld. 

Verder wil ik u melden dat ik al kort kennis heb gemaakt met mevrouw 

Marja Ruigrok, onze nieuwe wethouder van verkeer, zij gaat Derk Reneman 

vervangen die, zoals u wellicht gelezen heeft, de Hoofddorpse politiek heeft 

verlaten. Eind maart gaan Pim en ik samen met haar en de 

verkeersdeskundige Gerjan Beijer om de tafel om te praten over eventuele 

flankerende maatregelen die nu al genomen kunnen worden zonder te 

wachten op de mogelijke komst van de Duinpolderweg. 

Met vriendelijke groeten, 

Greet Plaatzer 

Lid Dorpsraad. 

 
 

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor  

24 maart via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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VAN EN VOOR BEINSDORP  20 maart in het 

dorpshuis 
  

Wat bedoelen we hier nou mee. 
  
Omdat het misschien leuk zou zijn om eens een bloemetje weg te geven, zou 
ik iedereen uit Beinsdorp uit willen nodigen om een bloem van klei te komen 
maken in het dorpshuis. 
Met deze bloemen maken we dan een kunstwerk, voor het dorpshuis en 
geven we iedereen de kans om bij te dragen aan dat kunstwerk. 
  
De bedoeling is dat iedereen één bloemetje maakt van klei. Dit wordt 
gebakken en als alle bloemen klaar zijn gaan we daar een kunstwerk van 
maken. (zie foto) 
Jong en oud mag er aan mee werken. Of je nou handig bent of zegt ‘niets’ te 
kunnen. IEDEREEN kan een simpel, of juist heel ingewikkeld bloemetje 
maken. 
  
Ik heb daarom op woensdag 20 maart (dag van de verkiezingen) voor alle 
bewoners een klein klompje klei liggen. Daar kunt u dan een bloem, een 
takje, een blaadje of wat je maar in de natuur ziet, van maken. 
alle kunstwerkjes gaan we samen voegen tot een kunstwerk. 
Realiseer je dat jouw werk ook tussen al die andere kunstwerken kan komen 
te hangen, vol trots kun je later ook aanwijzen welk van jou is. 
  
Vanaf 09.00 uur zit ik in het dorpshuis.   
Materiaal ligt klaar en op verschillende tafels kan er gewerkt worden. 
De tijd die je ervoor moet nemen hoeft niet meer dan een paar minuutjes te 
zijn. 
  
Elke bloem leggen we erbij en zo kun je zien hoe het kunstwerk steeds 
grotere vormen aan gaat nemen. 
  
DOE MEE ALS JE WILT 
 
Yvonne Reijnders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biljarten 

 
Op maandag en woensdagavond is het mogelijk om gebruik te maken van 
het biljart. Vanaf 19.30 uur kunt u inlopen en biljarten. Er zijn keu’s 
aanwezig. Wilt u wel graag biljarten maar liever overdag neem dan even 
contact met mij op om te kijken naar de mogelijkheden. 
 
Sandy 
0252-515142 

 

 

 

 

Oud papier en uitgaansdag!  

  

Iedere 1e donderdag van de maand komen de vrijwilligers uw oude papier 

weer ophalen. Deze activiteit is onlosmakelijk verbonden met het jaarlijkse 

uitje van de Beinsdorpse senioren. Ook dit jaar hebben we weer een leuk 

programma in voorbereiding. Als datum kunt u alvast donderdag 16 mei 

noteren. Nadere informatie volgt in de volgende editie maar het belooft een 

mooie dag te worden in een nieuwe opzet. U kunt zich al aanmelden met de 

inschrijfstrook of via de mail of telefoon 

Wat uw oud papier betreft, als u dit 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  

 

------------------------------------------------------------------------------  

Ik/wij gaan graag mee met de uitgaansdag op donderdag 16 mei a.s. 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Aantal personen: 

 

Inleveren op Rietkraag 99 
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Kinderkleding & speelgoedbeurs 

   Zondag 10 maart 

  Van 10.00 -13.00 uur 

   Dorpshuis Het Eiland 

         Rietkraag 5 in Beinsdorp 

       

          Toegang gratis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Fietsmaatjes Hillegom stelt zich voor 

In juli 2018 is Stichting Fietsmaatjes Hillegom opgericht. Onze stichting 

heeft de gasten, de vrijwilligers, de fietsen en de activiteiten rondom de 

duofiets per 1 oktober 2018 formeel van WelzijnsKompas Hillegom 

overgenomen. 

De inwoners van Beinsdorp worden hierbij ook van harte uitgenodigd om 

zich als gast ofwel als vrijwilliger aan te melden. Ook zij die de Nederlandse 

cultuur en taal willen eigen maken kunnen zich melden als vrijwilliger of 

gast. 

Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar die 

door een – al dan niet tijdelijke - beperking niet meer zelfstandig kunnen 

fietsen of in een isolement dreigen te komen of vereenzamen. Zij zijn onze 

gasten. Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten van circa 1-3 uur 

op  een duofiets met elektrische trapondersteuning. Een fietstocht kost € 3,--
. Er kunnen 10 en 20 rittenkaarten worden aangeschaft.  Met deze 

fietstochten, komen de gasten op een gezellige manier fysiek in beweging en 

ontstaan er unieke contacten tussen onze vrijwilligers en onze minder 

mobiele en vitale gasten. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer 

in beweging, en krijgen ze meer sociale contacten.  

Sinds het najaar hebben we ook een vergunning om door de duinen te 

mogen fietsen! 

Zo bieden wij vrijwilligers een kans om iets te doen voor onze gasten, in 

beweging te blijven en in de buitenlucht te zijn. De vrijwilliger wordt begeleid 

door de coördinator en er vinden periodiek vrijwilligersbijeenkomsten plaats. 

Vrijwilligers maken ook eerst een proefrit en krijgen instructies voordat zij 

met onze gasten op pad gaan.Onze coördinatoren koppelen na een proefriten 

een persoonlijke intake onze gasten aan een vrijwilliger. De vrijwilliger maakt 

vervolgens een afspraak voor de fietstocht.  

Aanmelden gasten en vrijwilligers 

Wij willen nadrukkelijk laten weten dat jong en oud bij ons welkom zijn. 

Zowel gasten als vrijwilligers. Gasten en vrijwilligers uit Beinsdorp kunnen 

het contact formulier op onze website gebruiken om zich aan te melden en 

versturen via het keuzeknopje  Coördinator Hillegom. Uw aanmelding komt 

dan vanzelf bij ons (Ita Holdinga of Lucas Schalkwijk) terecht en wij nemen 

dan snel contact met u op.   

Vacatures De stichting is in Lisse en Hillegom ook nog op zoek naar een 

aantal vrijwilligers voor het technisch beheer van de fietsen! Ben je 

geïnteresseerd? kijk dan op onze website. 

Meer informatie 

www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl  

http://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/


Hulp gezocht voor NL Doet dag 16 maart 

Tijdens NL Doet gaan veel vrijwilligers in hun wijk of buurt aan de slag met 
een klus. Ook wij hebben met Stichting Maatvast op veel locaties een klus 
aangemeld die in of rond de dorpshuizen zullen plaatsvinden. Dankzij de 
bijdrage’s geschonken door het Oranje Fonds zullen deze op 16/17 maart 
worden uitgevoerd. 

 

In Beinsdorp hebben we ook een bijdrage ontvangen en daarmee gaan we het 
groen rond het dorpshuis en de container achter het dorpshuis aanpakken. 
Willen we samen met een aantal helpende handjes; jong en oud zijn daarbij 
welkom, de speeltuin opruimen en schoonmaken. 

Nu de vraag wie wil ons zaterdag 16 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur 

komen helpen???? Wij zorgen voor materiaal, koffie, thee, limonade en 
natuurlijk een lekker lunch met voor de helpende kids pannenkoeken; 

we zouden het heel leuk vinden als jullie ook komen helpen!!! 

Wilt u helpen al is het maar een uurtje laat het dan even weten via de 
mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

Vele handen maken licht werk…. 

B.v.d. Sandy 

 

 

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!!!  
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After Carnaval disco party 

De eerste disco van 2019 zal plaatsvinden op vrijdagavond 8 maart. De 
deuren van Het Eiland staan van 19.30 uur tot 21.30 uur open voor de 
jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. Het thema is “After Carnaval” dus 
kom verkleed in de leukste, gekste, mooiste outfit en maak tevens kans op 
een prijsje voor origineelste outfit. 

 

De toegang is € 2,50 incl. welkomstdrankje en kans op een prijsje. De Dj’s 
van Lightflash draaien en maken er een feestje van dus neem je 
vrienden/klasgenooten mee!!! 

Het discoteam 

 

Minidisco voor kids van 2 t/m 5 jaar 

Vrijdagmiddag 8 maart kunnen de jongens en meisjes met ouder/begeleider 
weer komen swingen op de leukste kinderhits. Op 8 maart mag dit zelfs 
verkleed dan maken we er een carnavalsfeestje van. 

De deuren zijn open van 15.30 tot 17.00 uur. De entree is €1,50 per kind 
incl een beker limonade met een snoepje. Voor de volwassenen is de bar 
open voor koffie/thee/fris etc. 

 

 



Dinsdagmiddag creatief café tijdens soosmiddag 

Iedere dinsdagmiddag is er de soosmiddag waar ze biljarten en klaverjassen 

maar waar ook een hoekje creatievelingen onder genot een van kopje 

koffie/thee bezig is met o.a. haken en kaarten maken. De dames vinden het 

gezellig als er nog meer mensen bijkomen….dus vind u het ook leuk om in 
gezelschap bezig te zijn??? Neem uw hobby mee en kom er gezellig bij!!! 

 

De middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. 

Heeft u vragen stel ze gerust 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl 

 

 

 

Spullen gezocht voor rommelmarkt 

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 op 26 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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Nieuwe rubriek “in het zonnetje…” 

 
Beste inwoners van Beinsdorp. Er zijn veel mensen die vrijwillig iets 
betekenen voor het dorp, dorpshuis, voor een inwoner of in het algemeen iets 
voor de maatschappij. In deze rubriek krijgt u de mogelijkheid om iemand 
even in het zonnetje te zetten met de reden waarom. Weet u iemand, stuur 
dan een mail naar:  eiland@maatvast.nl 
 
Deze maand in het zonnetje Leo Fijneman 

 
Vorige maand werd ik verrast door Ria en in het zonnetje gezet. Daarbij 
kwam de vraag wie zou jij nou eens in het zonnetje willen zetten. Daar 
hoefde ik niet lang over na te denken dat is Leo Fijneman. Leo rijdt met zijn 
bus dagelijks heen en weer om bij mensen en bedrijven spullen op te halen 

die wij dan met de vrijwilligers verkopen op de rommelmarkt. Ook oud ijzer 
wordt door hem ingezameld en alle opbrengsten gaan in de nieuwe Sichting 
Actief Beinsdorp. Hij is de bedenker achter deze stichting en zet zich daar 
meer dan 100% voor in. Hij wil Beinsdorp mooier en socialer maken en deelt 
deze ideeën zoveel mogelijk met derden om dit te realiseren. Zo heeft hij zich 
ingezet om de bloembakken weer fraai te maken en de border bij het 
dorpshuis aan te kleden. Dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met 
het opruimen van zwerfafval rond het dorpshuis. We zijn een team en hopen 
dat andere dit enthousiast maakt. 
 
MVG Jaap van den Heuvel. 
 
Note van de redactie Leo is bij het verschijnen van deze editie op vakantie 
waardoor het persoonlijke in zonnetje moment nog zal plaatsvinden. 
 
 
 
 

New Ambition krijgt de voetjes van de vloer  

 
Zondagmiddag 24 februari j.l. trad 
“New Ambition” de band uit 
Hillegom op in Het Eiland. Net als 
de vorige editie was het erg gezellig 
en werd er volop genoten van de 
muziek uit de jaren 60&70. De zaal 

zat vol en in de loop van de middag 
kwamen ook de voetjes van de vloer 
en werd er volop gedanst. 
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Vooraankondiging fietstocht voor “onderzoek 

tegen MS” 

 
Fietsliefhebbers sport en/of recreatief opgelet…….Op zaterdag 14 april a.s. 
wordt er vanuit Beinsdorp een fietstocht georganiseerd om geld op te halen 
voor Klimmen tegen MS. “Team voor Anneke” zal later dit jaar de 
Montventoux gaan beklimmen. Deze organisatie zet zich in om geld te 
verzamelen voor onderzoek om een MS-vrije wereld te bereiken.  
 
Vindt u dit ook een belangrijk doel en bent u een fietsliefhebber?? Noteer 
deze datum alvast in uw agenda…….uitgebreide info volgt later.  
 
De fietstocht zal bestaan uit het rondje Haarlemmermeer of een deel 
daarvan. De keuze zal bestaan uit verschillende afstanden met afstanden 
voor de sporters maar ook voor de recreatieve fietsers. 
  
Sportieve fietsers kiezen voor één (60 km), anderhalf (85 km) of twee (120 
km) rondjes Ringvaart. Recreatieve fietsers kunnen ook voor een half rondje 
van 50 km of van 27 km kiezen. De start en finish zijn 

bij dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp.  
 
Namens de organisatie  
Team voor Anneke 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdagavond en zondagochtend yogales 

 
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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Zondag 17 maart Keezen tijdens  55+ middag  
 
Na de gezellige en geslaagde vorige editie van de Keezmiddag hebben we een 
nieuwe datum geprikt en wel op zondagmiddag 17 maart a.s.. De middag 
begint om 14.00 uur met een kopje koffie en wat lekkers en voor de mensen 
die het spel nog niet kennen een korte uitleg. 
 

 
 
Het is niet ingewikkeld het is een soort combinatie van het kaartspel pesten 
met mens erger je niet. Steeds meer mensen ontdekken dit spel en worden er 
al hele toernooidagen georganiseerd. 
Wilt u niet meedoen maar gewoon gezellig toekijken of klaverjassen of 
biljarten kan uiteraard ook. 
 
Tussendoor zorgen wij voor lekkere hapjes en rond 17.00 uur sluiten we de 
middag af. 
 
Komt u gezellig meedoen dan kunt u zich aanmelden tot 12 maart via de 
mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 
 
Deelname kost €2,50 p.p. incl. kopje koffie met lekkers en hapjes 
tussendoor. De drankjes zijn verder voor eigen rekening. 
 
Graag tot 17 maart, 
Sandy 
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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.  

 
 

 

 

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.  

 

 

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


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 MAART 

Za 2 maart Koppelsjoeltoernooi 11.00 uur 

Zo 3 maart  

Ma  4 maart Pastel schilderen 13.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 

uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur 

Di 5 maart Wandelgroep 09.30 uur, Pastelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 

19.00 uur 

Wo 6 maart Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur,  vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 7 maart Bridge 19.45 uur 

Vr 8 maart Minidisco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur 

Za 9 maart Walking wheels 12.00 uur 

Zo 10maart Kinderkleding en speelgoedbeurs 10.00 uur 

Ma  11maart Pastel schilderen 13.30 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

Di 12maart Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

yoga 19.00 uur, dorpsraadvergadering 19.30 uur 

Wo 13maart Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 14maart Bridge 19.45 uur 

Vr 15maart  

Za 16maart NL Doet klusochtend 

Zo 17maart Yoga 11.00 uur, Keezen 55+ middag 14.00 uur 

Ma  18maart Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur  

Di 19maart Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

yoga 19.00 uur 

Wo 20maart Verkiezingen 07.00 uur, Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij 

biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur 

Do 21maart Bridge 19.45 uur 

Vr 22maart  

Za 23maart  

Zo 24maart Yoga 11.00 uur 

Ma 25maart Mannenkookles 19.00 uur, Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, 

Line dance 20.00 uur 

di 26maart Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,  

Yoga 19.00 uur 

Wo 27maart Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 

20.00 uur 

Do 28maart Bridge 19.45 uur 

Vr 

 

29maart Postzegelvereniging 19.30 uur, kookworkshop 

Za 30maart  



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

