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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 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het 24 april en hebben we een 
paar prachtige paasdagen achter de rug. Maar wij niet alleen, 
tweehonderdduizend bezoekers aan de Keukenhof hebben de Venneperweg 
en de Hillegommerdijk geheel verstopt.  Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat stonden er lange files. Wielrenners, motorrijders en toerfietsers 
wurmden zich erdoorheen. Een wonder dat er geen grote ongelukken 
gebeurd zijn. En die moeten er blijkbaar gebeuren voordat het Openbaar 
Ministerie toestemming geeft voor het plaatsen van een flitspaal op de 
Hillegommerdijk. Een letterlijk antwoord van het OM: er gebeuren te weinig 
ernstige ongelukken op de dijk om een flitscamera neer te zetten! Veel 
cynischer kan het niet. De gemeente doet zijn best, maar het OM bepaalt in 
dit geval! 
Een delegatie van de Dorpsraad heeft een gesprek met de nieuwe wethouder 
Marja Ruigrok. De gevolgen voor Beinsdorp van het gekozen traject voor de 
Duinpolderweg kwamen ter sprake en hoe we hier gezamenlijk in kunnen 
optreden. De Dorpsraad gaat ook meepraten (en hopelijk ook meebeslissen!) 
in de werkgroep die de verkeersgevolgen van de nieuwbouwplannen in 
Nieuw-Vennep west in kaart gaat brengen. Uiteraard zullen wij ons met hand 
en tand verzetten als deze nieuwbouwplannen een nog grotere 
verkeersdrukte in Beinsdorp tot gevolg hebben! 
 

De komende tijd zijn er weer veel activiteiten in het Eiland. Dank aan de 

beheerder en de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zo’n dorp als Beinsdorp 

maak je met z’n allen, dus is het van belang dat de betrokkenheid van 
bewoners wel omgezet wordt in daden. 

Om die betrokkenheid te tonen wordt er de komende weken van jullie iets 

verwacht. Het AED-project zoals dit verderop staat omschreven kan alleen 

maar slagen als mensen ook iets willen doen! Daadwerkelijk in actie komen, 

proberen met elkaar een AED te financieren. Beinsdorpers voor Beinsdorpers 

toch? 

De enquête. Alle Beinsdorpers hebben een enquête in de bus en/of e-mail 

gehad waarin de Dorpsraad een aantal vragen stelt. Zo hopen we beter te 

kunnen inspelen op de vragen en wensen die in het dorp leven. Bijna 400 

formulieren zijn er verspreid, tot 6 mei heb je de tijd om dit in te vullen, 

digitaal of gewoon op papier. Je kan er zelfs een diner bon bij Bregje mee 

winnen! Tot vandaag zijn er 29 formulieren retour gekomen. Tja….. Kom op, 
zoveel werk is het niet en de Dorpsraad kan er verder mee.Uit de wel 

ingeleverde antwoorden blijkt vooral de verkeersveiligheid een hot item. Maar 

ook dat bijna iedereen zich hier veilig voelt en prettig woont. We komen er 

later op terug.  

Ik wens jullie een mooie zomer! 

Pim Nederstigt  Secretaris Dorpsraad Beinsdorp 



Gaan we Beinsdorp AED –proof maken? 

 
In Nederland en dus ook in de Haarlemmermeer is een groot project gaande 
om overal binnen een straal van 500 meter een AED op te hangen die 24 uur 
bereikbaar is voor bevoegde en gekwalificeerde hulpverleners. 
 
Wat is een AED? 
Een AED is een draagbaar apparaat dat kan worden ingezet om een 
slachtoffer van een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. De 
afkorting AED staat voor “Automatische Externe Defibrillator”. 
 
Het project 
In januari van dit jaar is de gemeente samen met Hartslagnu gestart met het 
initiatief om Haarlemmermeer hartveiliger te maken. Hartslagnu brengt in 
kaart waar de huidige AED’s in Haarlemmermeer zijn. Bij een hartstilstand 
is hulp in de eerste 6 minuten cruciaal. Daarom is het belangrijk dat er op 
strategische en cruciale plekken AED’s aanwezig zijn. De gemeente stelt dit 
jaar zestien AED’s en 26 buitenkasten beschikbaar om deze plekken te 
voorzien. Samen sparen voor een buurtAED is een heel mooi initiatief van de 
Hartstichting die ook in Haarlemmermeer tot meer buurtAED’s heeft geleid. 
De gemeente wil dit graag ondersteunen en heeft een partner gevonden in 
het  lokale crowdfundingsplatform Nieuwe Pioniers. Hier kunnen inwoners 
met een goed idee geld, hulp en materiaal inzamelen. Initiatiefnemers 
kunnen een crowdfundingscampagne opstarten die door de gemeente 
ondersteunt kan worden door het behaalde bedrag te verdubbelen (tot een 
maximum van €2.500 ).  
 
Hoe werkt het? 
Inwoners kunnen nu ook via dit platform (via www.nieuwepioniers.nl.) een 
buurtAED-actie opstarten Wanneer het gestelde bedrag behaald is, zal de 
gemeente het bedrag verdubbelen. Het geld ophalen doet u uiteraard samen 
met uw buren. Met bijvoorbeeld 60 buren is € 13,80 per persoon voldoende. 
Voor een vliegende start van uw actie ontvangt u van Nieuwe Pioniers alle 
tips en tricks en kunnen zij u voorzien van flyers. Kijk voor verdere 
voorwaarden van crowdfunden via Nieuwe Pioniers hier .  
De gemeente is heel blij om via Nieuwe Pioniers een bijdrage te kunnen 
leveren aan deze inwonersinitiatieven. Om dit initiatief te versterken is er 
vanuit de gemeente ook lokaal samenwerking gezocht met Philips. Zij geven 

tot en met 30 juni 2019 korting als u via Nieuwe Pioniers een actie opstart 
en een buurtAED besteld. 
 

mailto:www.hartslagnu.nl
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Een rekenvoorbeeld 

 

Beheer van een AED 
Als je bereid bent om beheerder van een externe AED te worden (en dat is 
dus NIET persé de rol van hulpverlener!) wordt er een verwarmde kast aan 
de buitenmuur van je huis bevestigd. Hulpverleners moeten daar 24 uur per 
dag/7 dagen in de week bij kunnen. Als beheerder moet je er voor zorgen dat 
de kast bereikbaar is en er bij storing een monteur komt. Ook gebruikt de 
kast elektra. De kosten zijn ongeveer 35 euro per jaar. Hierover wordt nog 
gesproken, maar de kans is groot dat de gemeente Haarlemmermeer deze 
gaat vergoeden. 
 
Wat is er nu in Beinsdorp? 
Op dit moment is er één geregistreerde AED in het dorp. Die hangt binnen in 
het dorpshuis, maar wordt binnenkort op kosten van de gemeente in een 
aangepaste kast aan de gevel gehangen. 
Volgens de 500 meter regel zouden er nog drie AED’s bij moeten.  
Op de Venneperweg vlakbij het viaduct. 
Op de Hillegommerdijk richting Lisserbroek aan de dorpsgrens. 
Op de Hillegommerdijk richting Zwaanshoek aan de dorpsgrens. 
Bij het plaatsen van een AED dient rekening gehouden te worden met de 
werking van het alarmeringssysteem HartslagNu. Het is dus niet zo dat bij 
een reanimatie iemand vanaf locatie slachtoffer de AED ophaalt en weer 
terug moet. Burgerhulpverleners die worden opgeroepen ontvangen de 
melding de AED mee te nemen naar de locatie van het slachtoffer. Een AED 
op elke hoek is daarom niet nodig. 
Er zijn slechts acht geregistreerde BHV’ers in Beinsdorp. Waarschijnlijk zijn 
er meer, maar zijn die niet geregistreerd bij Hartslagnu. 
 
Wat zoeken we? 
Wij zoek buurtgenoten die zich in willen zetten om het geld voor de aanschaf 
en installatie van een AED te organiseren. Kijk op 
www.nieuwepioniers.nl/agenda voor de gratis workshop over crowdfunden. 
Wij zoeken burgerhulpverleners (BHV’ers!)die bekwaam en bevoegd zijn of dit 
willen worden en zich willen registreren bij Hartslagnu. Zie 
www.hartslagnu.nl 
Er is een speciaal opleidingstraject dat je leert te reanimeren en met een AED 
om te gaan. De kosten hiervan zijn zeer gering. 
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Tenslotte 
Er is haast bij want alle aanvragen moeten vóór 1 juli zijn ingediend. Om in 
aanmerking te komen voor de korting via Nieuwe Pioniers moeten het in het 
kader van de burgerparticipatie particuliere initiatieven zijn.  
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hartslagnu. In het Dorpshuis 
komen folders te hangen waarin alles nog eens wordt uitgelegd of stel je 
vraag aan de Dorpsraad via info@dorpsraadbeinsdorp.nl 
 
Beinsdorpers voor Beinsdorpers.  
Ik ben er van overtuigd dat we dit kunnen realiseren! 
 
Namens de Dorpsraad Beinsdorp 
Pim Nederstigt 
Secretaris 
 
 

 

Zomersjoelen iedere woensdagavond 

In de maanden mei, juni, juli en augustus staan de deuren van het Eiland 
iedere woensdagavond open voor de sjoel liefhebbers. De deuren gaan om 
19.30 uur open en het sjoelen start om 20.00 uur. Deelname is € 2,50 per 
avond contant te voldoen in de zaal. Inschrijven is niet nodig want het is 
vrije inloop. Het is ook geen competitie maar gewoon voor de gezelligheid. 
Wel verloten we aan het eind van de avond onder de aanwezige wat kleine 
prijsjes dus kans voor iedereen gelijk. Wilt u eens kennismaken met het 
sjoelen en kijken of het leuk is om vanaf september wel op de club te komen 
sjoelen dan is dit een mooie kans. 

 

 

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!!!  

 

 
 
 

mailto:info@dorpsraadbeinsdorp.nl


Thema disco party 

Na de gezellige en druk bezochte after carnavals disco gaan de deuren van 
Het Eiland 17 mei open voor de volgende thema disco. Het thema is JUNGLE 
de deuren staan van 19.30 uur tot 21.30 uur open voor de jongens en 
meisjes van 6 t/m 12 jaar. Trek je origineelste JUNGLE outfit aan 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 

 

 

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.  

 

 

 
Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor  
24 mei via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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Kookworkshops mei en juni 

 

Beste kookvrienden. 
 
Tot de zomervakantie hebben we nog een 2 data geprikt waarop we een 
workshop willen doen. 
 
Anders dan voorgaande jaren willen we in het voorseizoen de workshops 
doen voor groepen van 8 tot 10 personen. In het najaar is individueel 
inschrijven, voor de kerstworkshops, wel weer mogelijk. Wij hebben deze 
keuze gemaakt omdat we regelmatig deelnemers moesten teleurstellen omdat 
er te weinig aanmeldingen waren. 
 
De data die we hebben uitgezocht zijn:  
29 mei 
25 juni. 
 
In overleg kan een andere datum mogelijk zijn. 
De workshops worden gehouden op een 
dinsdag of woensdagavond. We starten om 
18.00 uur. 
De kosten voor een workshop zijn € 22,50 per persoon en moeten een week 
voor de workshop zijn voldaan. 
Elke groep kan zelf een keuze maken uit onze workshops. Volledigheidshalve 
worden ze hieronder genoemd: 
 
Tapas 1 en 2;                        Barbecue bijgerechten; 
Italiaanse gerechten 1 en 2;   Budget koken; 
Turkse gerechten;                     Borrelhapjes 
Oosterse gerechten;                     High Tea; 
Scandinavische gerechten;              Slank de zomer in; 
Oosterse Tapas;                            Koken uit de voorraadkast; 
Lekker Hollands;                         Vegetarische gerechten. 
 
Helemaal nieuw is de workshop koolhydraatarme gerechten. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich met een groep aanmelden, belt u dan 
met: 
Thea Verbeek, 0252-529892. 

 

 

 

 

 

 

 



Ricardo en Marissa de Jong winnen 3x Goud 
 

In Breukelen werden op 6 april de Open Nederlandse Nunchaku Do 
kampioenschappen gehouden. 
Na een dag sportieve strijd tegen deelnemers uit o.a België, Frankrijk en 
Nederland werd een jaar flink trainen beloond met 8 plaatsen op het 
ereschavot: 4 x Goud, 2 x Zilver en 2 x Brons. Leraar René de Jong is dan 
zeer trots op zijn team. 

 
Kumite (sparren) 
De opkomst bij elke finale partij werd begeleid met een goede beat muziek, 
en dat is al een ware sensatie voor elke finalist en natuurlijk ook voor het 
publiek. 
-1m65 Dames In deze klasse won Marissa de Jong het brons in een zeer 
zware poule.  
-1m85 In deze klasse won Ricardo de Jong het goud, Ricardo had een top 
dag, met een zeer hoog niveau werd hij overtuigend de grote kampioen. In de 
finale versloeg hij een deelnemer uit Sittard met 6-0 
 
Kata (vastgestelde oefening ) 
Marissa de Jong won het Goud bij de dames kata. Zij liep twee uitstekende 
kata’s. 
Bij de zwarte band kata behaalde Ricardo de Jong een mooie 2e plaats. 
 
Freestyle Senioren. 
Het hoogte punt van de dag was de Freestyle van Ricardo de Jong met zeer 
hoge cijfers behaalde hij zijn 2e Goud van de dag. 
 

Een super prestatie van het team uit Nieuw Vennep Voor informatie over 
deze sport kijk op de site  www.dejongsports.nl 
Mailen kan ook de.jong.rene@hetnet.nl 
 

 

 

http://www.dejongsports.nl/


Donderdag 23 mei onthulling van …… 

 
GEEF EENS EEN BLOEMETJE 

 

Bij de verkiezing afgelopen 20 maart hebben Yvonne en Marry de stemmers 
gevraagd een bloemetje van klei te maken bedoeld voor het kunstwerk 
“GEEF EENS EEN BLOEMTJE”. Met als resultaat dat circa 200 bewoners 
een bloem hebben gemaakt die nu zijn verwerkt in 3 fraaie panelen die we 
tijdens de verkiezingen op donderdag 23 mei a.s. zullen ophangen in de hal 
van het Eiland zodat iedereen die dag het eindresultaat mag komen 
bewonderen. 
 

 
 

 

Oud papier inzameling 

Iedere 1e donderdag van de maand halen de vrijwilligers huis aan huis het 

oud papier in Beinsdorp op. Vanaf 08.30 beginnen we aan het begin van de 

Venneperweg dus als u zorgt dat het netjes gebundeld of in dozen klaar staat 

langs de weg dan halen wij het graag voor u op. Let op alleen papier en 

karton geen melk of vruchtensap pakken deze mogen bij het plasticafval. 

De opbrengst is voor het jaarlijks uitje dat wij de senioren van Beinsdorp 

aanbieden. 

Namens seniorenbestuur, 

Arnold de Groot  

telefoon: 06-11841066  

mail: arnold.beinsdorp@gmail.com 
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Fietstocht levert mooi bedrag op 

De fietstocht voor het goede doel “klimmen tegen MS”heeft het mooie bedrag 
van € 1100,00 opgeleverd. De organisatie gaat nu 10 juni met vele andere 
deelnemers de Montventoux per fiets beklimmen. De landelijke actie 

“Klimmen tegen MS” en hoopt daar samen met alle andere deelnemers een 

mooi bedrag te realiseren voor meer onderzoek tegen MS. 

 

De organisatie bedankt de Beinsdorpers dan ook voor hun deelname en het 

mogen gebruiken van het dorpshuis als start en finish voor het rondje 

Ringvaart.  

 

minidisco voor kids van 2 t/m 5 jaar 

Vrijdagmiddag 17 mei kunnen de jongens en meisjes met ouder/begeleider 
weer komen swingen op de leukste kinderhits. Op 26 april maken we er een 
klein oranje feestje 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. 
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 Grote rommelmarkt in Het Eiland 26 mei 

Zondag 26 mei is er de GROTE ROMMELMARKT met heel veel leuke, mooie, 
bijzondere spullen die de afgelopen maanden zijn verzameld en aangeleverd. 

De opbrengst van deze markt komt ten goede aan het dorp en activiteiten die 
het sociale leven in Beinsdorp bevorderen of goede initiatieven ondersteunen. 

Zondag 26 mei van 09.30 tot 15.30 uur staan de deuren van HET EILAND 
dan ook open voor ieder die het leuk vind om te struinen en te snuffelen 
naar leuke bruikbare spullen. De toegang is gratis dus wat let u om gewoon 
even een kijkje te komen nemen. Ook de bar is open dus u kunt ook 
genieten van een kopje koffie met appeltaart of een broodje kroket/ frikandel 
etc. 

We zijn ook nog op zoek naar mensen die 25 
mei en of 26 mei willen helpen bij het 
klaarzetten en de verkoop van de spullen. 
Heeft u een uurtje over laat het dan weten u 
bent van harte welkom!!! eiland@maatvast.nl 
of bel 0252-515142 

Inbrengen van spullen kan ook nog en wel op 
zaterdag 25 mei tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Dus heeft u nog goede bruikbare spullen en 
mogen wij deze verkopen dan is het meer 
dan welkom. 

Tot de 26e, 

De organisatie 

 

 

 

 

mailto:eiland@maatvast.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.  

 

Zondag 30 juni Beinsdorp Local Live 

De voorbereidingen zijn in volle gang vergunningen zijn aangevraagd en de 
line up is bekend dus de hoogste tijd om iedereen uit te nodigen zondag 30 
juni van 13.00 uur tot 19.00 uur vrij te houden in de agenda!!!! 

Line up 2019 definitief. 

Bruno 
Super Friday 
Super Sonic 

Als het nou ook nog eens SUPER weer wordt en er SUPER veel SUPER leuke 
mensen komen dan wordt het weer een SUPER Beinsdorp Local Live !!!!! 
ZONDAG 30 juni.  

 

Tot dan Joost 

 

 

 

 



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 MEI 

Vr 3 mei  

Za 4 mei  

Zo 5 mei Yoga 11.00 uur 

Ma  6 mei  

Di 7 mei Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 8 mei  Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer 

sjoelen 19.30 uur 

Do 9 mei  

Vr 10 mei  

Za 11 mei Walking wheels training en dansavond 12.00 uur  

Zo 12 mei Yoga 11.00 uur 

Ma  13 mei  

Di 14 mei Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 15 mei Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer 

sjoelen 19.30 uur 

Do 16 mei Uitgaansdag senioren 

Vr 17 mei Minidisco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur 

Za 18 mei  

Zo 19 mei Yoga 11.00 uur 

Ma 20 mei  

di 21 mei Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Yoga 19.00 uur 

Wo 22 mei Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer 

sjoelen 19.30 uur 

Do 23 mei Verkiezingen 07.00 uur 

Vr 

Za 

24 mei 

25 mei 

 

Opbouw en inlevermoment rommelmarkt 10.00 uur 

Zo 26 mei Rommelmarkt 09.30 uur 

Ma 27 mei  

Di 28 mei Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Yoga 19.00 uur 

Wo 29 mei Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, kookworkshop, vrij biljarten 

19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 30 mei  

vr 31 mei Postzegelvereniging 19.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA JUNI 

Za 1 juni  

Zo 2 juni Yoga 11.00 uur 

Ma  3 juni  

Di 4 juni Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 5 juni Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 6 juni Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 7 juni  

Za 8 juni   

Zo 9 juni Yoga 11.00 uur 

Ma  10 juni  

Di 11 juni Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 12 juni Zumba 19.00 uur, kookworkshop, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 

19.30 uur 

Do 13 juni Zomerbridge 19.30 uur 

Vr 14 juni  

Za 15 juni Walking wheels 10.00 uur 

Zo 16 juni Yoga 11.00 uur 

Ma 17 juni  

di 18 juni Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Yoga 19.00 uur 

Wo 19 juni Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 20 juni Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 

Za 

21juni 

22 juni 

 

 

Zo 23 juni Yoga 11.00 uur 

Ma 24 juni  

Di 25 juni Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Yoga 19.00 uur 

Wo 26 juni Zumba 19.00 uur, Dorpsraadvergadering 19.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, 

zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 27 juni Zomer bridge 19.30 uur 

vr 28 juni  

za 29 juni  

zo 30 juni Yoga 11.00 uur, Beinsdorp Local Live 13.00 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

