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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 

Het ijsbaanterrein. Afgelopen maand zijn i.s.m. de ijsclub de 2 doelen weer 
geplaatst zodat er weer gevoetbald kan worden. vorige week is eindelijk ook 
het gras gemaaid zodat de bal weer kan rollen en niet meer zoekraakt in het 
hoge gras. Ik heb begrepen dat er zo laat gemaaid werd omdat de nieuwe 
maaier (nog) niet in het bezit was van een sleutel en dus zijn werk niet kon 
doen. Maar dat is inmiddels allemaal goed gekomen. 
De enquête. Uit alle ontvangen enquête formulieren is zoals beloofd een 
loting gedaan met als prijs een diner bon voor 2 personen bij Bregje. Deze is 
gewonnen door de heer en mevr. De Vroomen uit de Rietkraag. 
Bouwplan Beinshoeve. Deze maand hebben wij een nieuwsbrief ontvangen 
over bouwlocatie Beinshoeve. Wij hebben deze nieuwsbrief doorgestuurd aan 
alle leden van onze nieuwsbrief. Indien u de nieuwbrief ook wilt ontvangen  

kunt u de website www.beinshoeve.nl bezoeken en u daar aanmelden voor 
de nieuwsbrief. 
Glasvezel in Beinsdorp. Recent hebben alle inwoners van Beinsdorp 
informatie ontvangen over glasvezel in Haarlemmermeer. Bij 40% 
aanmeldingen gaat de schop in de grond en krijgen we supersnel internet. 
Dinsdagavond 4 juni was hierover een informatie- en inschrijfbijeenkomst in 
dorpshuis Het Eiland. Heeft u deze avond gemist dan kunt u meer hierover 
vinden op www.glasdraadhaarlemmermeermeer.nl  
Digitaal Ankertje. Wilt u voortaan het Ankertje digitaal en in kleur 
ontvangen en een abonnement op onze nieuwsbrief? Dat kan heel eenvoudig 
via onze website www.dorpsraadbeinsdorp.nl . Op de voorpagina staat in de 
rechter kolom “op onze nieuwsbrief abonneren”, vul hier uw e-mail adres in 
en klik op de knop “abonneren”. In elke de nieuwsbrief die u ontvangt kunt u 
eenvoudig zonder onze tussenkomst uw abonnement beheren. 
Bel op de brug. Het plezier vaarseizoen is weer begonnen. We beleven veel 
plezier aan de bootjes die dagelijkst voorbij varen en nemen het wachten voor 
de geopende brug voor lief. Helaas is het de eigenaar (nog) niet gelukt om een 
bel te vinden die geen irritatie opwekt of ligt dat aan mij? 
Fietstocht in september. Voor in uw agenda. Zondag 29 september is weer 
de jaarlijkse fietstocht met 2 afstanden. Ongeveer 20 of 40 km.  
Opheffing Toneelvereniging Ons genoegen. Bij de opheffing van “Ons 
Genoegen” Heeft het bestuur besloten het batige saldo van € 2.000,- ter 
beschikking te stellen aan het dorpshuis en de dorpsraad ten behoeve van 
de jeugd van Beinsdorp en dient besteed te worden aan culturele activiteiten. 
Verder wens ik u een mooie zomer toe en als u op vakantie gaat, een fijne 

vakantie. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Saase, 

Penningmeester 

 

 

http://www.beinshoeve.nl/
http://www.glasdraadhaarlemmermeermeer.nl/
http://www.dorpsraadbeinsdorp.nl/


Info avond over AED en reanimatie 

Maandagavond 17 juni a.s. komt Beinsdorper Rob Hulsebosch als 

gastspreker zijn kennis delen over inzet AED en reanimeren. Waarom snel 

handelen met een AED en tijdig starten met reanimatie levens kan redden.  

Tevens is er informatie over hoe we als Beinsdorpers samen extra AED’s in 
buitenkasten op meerdere plekken van ons dorp kunnen krijgen, zodat het 

hele dorp goed gedekt is. Hoe meer bewoners hieraan willen deelnemen hoe 

lager de bijdrage (deze is niet hoog) om het te kunnen realiseren!!!  

De eerst buitenkast is reeds geplaats bij het dorpshuis waarin de AED van 

het dorpshuis nu ter aller tijde beschikbaar is voor bewoners die bekwaam 

zijn in het reanimeren en zich hebben aangemeld bij Hartslagnu. Iedere 

bewoners die is aangemeld bij Hartslagnu kan met een code bij de AED en 

daarmee de kans om een leven te redden vergroten. Wilt u weten hoe u zich 

kan aanmelden hierbij of hoe dit verder werkt kom dan naar deze avond en 

laat u informeren!!! 

Stichting actief Beinsdorp heeft met Rob gesproken over de mogelijkheid om 

12 bewoners de kans te bieden op een gratis reanimatie cursus 

(voorwaarden het verplicht aanmelden bij Hartslagnu). Heeft u interesse dan 

kunt u zich op deze avond hiervoor aanmelden en bij meerdere 

aanmeldingen zal er dmv loting 12 bewoners de kans krijgen op een gratis 

reanimatiecursus. 

De avond start om 20.00 uur er staat 

koffie/thee voor u klaar. 

We zien u graag, 

De dorpsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geslaagde informatieavond over glasvezel 

Beinsdorp 

Afgelopen dinsdagavond 4 juni vond er in Dorpshuis het Eiland een 

informatieavond plaats over glasvezel. GlasDraad is onlangs begonnen met 

een campagne voor het aanleggen van glasvezel in de kleine dorpen en 

buurtschappen van Haarlemmermeer. Ook Beinsdorp krijgt hierdoor de kans 

op een toekomstvaste internetverbinding via glasvezel.  

Deze eerste avond werd erg goed 

bezocht. Veel bewoners van 

Beinsdorp bleken geïnteresseerd in 

de campagne en glasvezel. Er werd 

met belangstelling naar de 

presentatie geluisterd en er werden 

veel vragen gesteld. Aan het eind 

van de avonden maakten meerdere 

bewoners de keuze voor glasvezel 

door direct in te schrijven. U zult 

dat zien door de vlaggetjes die we 

overal planten bij de mensen die                                      

                                                      ingeschreven zijn. 

Op de volgende middag en avonden zijn er in de Haarlemmermeer nog meer 

inschrijf- en informatie avonden gepland: 

 

 

Tot 18 juni kunt u inschrijven en meedingen naar de Vroege Vogel prijzen, 

waaronder 10 gratis aansluitingen. Straten die helemaal zijn ingeschreven of 

grote straten voor 80% verdienen als we de 40% halen een straat BBQ. 

U kunt tot 15 juli 2019 inschrijven voor glasvezel. Als 40% van de 

huishoudens in de kleine dorpen en buurtschappen van Haarlemmermeer 

dat doet, dan gaat GlasDraad aan het eind van dit jaar al beginnen met de 

aanleg. U betaalt de eenmalige aansluitkosten van €200,- als uw woning op 

glasvezel is aangesloten en de verbinding werkt. Als u meer informatie wilt 

over de campagne, wilt helpen als ambassadeur of wilt inschrijven, dan kunt 

u naar de website van GlasDraad gaan, glasdraadhaarlemmermeer.nl. Ook 

kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met het team van GlasDraad via 

0850 – 645 047 of haarlemmermeer@glasdraad.nl.  

Plaats Datum Tijd Adres

Cruquius Woensdag 12 juni 13:00 - 17:30 AGK Elektro winkel -Bedrijven Cruquius, Crommelinbaan 65

Burgerveen Woensdag 19 juni 19:00 - 21:00 Dorpshuis Marijke, Oude Venneperweg 24 in Burgerveen

Abbenes Dinsdag 25 juni 17:00 - 20:00 Dorpshuis het Praatpunt Abbenes, Hoofdweg 1730

Weteringbrug Dinsdag 2 juli 17:00 - 20:00 Dorpshuis De Kern -Weteringbrug /  Vredeburg, Lisserweg 1-A

Cruquius Donderdag 4 juli 17:00 - 20:00 Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57 

Nieuwe Meer Maandag 8 juli 17:00 - 20:00 Dorpshuis Rehoboth Nieuwe Meer, Nieuwemeerdijk 294 

Buitenkaag Woensdag 10 juli 17:00 - 20:00 Dorpshuis de Ontmoeting, Buitenkaag, Hoofdweg (Oostzijde) 2038 

Zwaanshoek Donderdag 11 juli 17:00 - 20:00 Dorpshuis Oase, Zwaanshoek, Bennebroekerweg 953 

https://glasdraadhaarlemmermeer.nl/kernen
mailto:haarlemmermeer@glasdraad.nl


Bedankt 

 

Hierbij willen wij alle mensen bedanken voor de felicitaties, bloemen, kaarten 
enz, die wij hebben mogen ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig 
huwelijksfeest. 
28 mei was een fantastische dag die we met de kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden in Villa Flora hebben mogen vieren. 
  
Lieve groetjes Dick en Tiny Buckens 
Rietkraag 100 

 

 

 

Het team van “Het Eiland” ontvangt u 
graag tijdens de zomeractiviteiten 
maar wenst iedereen die een 
zomerstop inlast alvast een heerlijke 
zomer toe met veel mooie dagen. 

 



 

Mooie opbrengst tijdens rommelmarkt 

 

Een heel jaar lang hebben Leo en Jaap spullen opgehaald en opgeslagen voor 

de rommelmarkt 26 mei j.l.. Door de afwezigheid van Leo (die hard aan het 

revalideren was, werkt aan zijn herstel en nu sinds 1 juni weer thuis is) 

miste we een grote kracht; maar gelukkig staan er altijd weer andere op om 

bij te springen en te zorgen dat de markt wel door zou kunnen gaan. Zo 

kreeg Jaap assistentie van Leendert, Cees, Willem en Gerard bij het vele 

sjouw werk. Terwijl de dames extra de handen uit mouwen staken tijdens 

het inrichten van de markt. Corrie, Hannie, Adri en Yvonne en de eerder 

genoemde mannen met hulp van William en Lin (ja ook de jeugd helpt graag 

een handje) wisten samen veel spullen van de hand te doen. Van boeken, 

cd’s, kleding, gereedschap, elektronica, hebbedingetjes tot keukengerei het 

was er allemaal. 

Na het opruimen konden we dan ook de opbrengst tellen en met zijn allen 

terugkijken op een paar gezellige dagen en een mooie opbrengst van 

€1425,00. Onze dank gaat dan ook uit naar de vrijwilligers, gevers van de 

spullen en bezoekers/kopers tijdens de markt. 

 

De opbrengst kan Stichting Actief Beinsdorp weer gebruiken voor ontplooien 

van activiteiten in het dorp. Heeft u een leuk idee of wilt u een activiteit 

organiseren en is daar budget voor nodig neem dan contact met ons op!!! 

Namens Stichting Actief Beinsdorp, 

Sandy  

06-10636700 

s.goezinne@quicknet.nl 



Jongeren project bij Maatvast Your Move 

 
 
Your move is het initiatief dat jongeren uit de Haarlemmermeer de kans 
biedt om een eigen project op te zetten, met een eigen budget en hulp van 
een eigen coach. Jongeren gaan aan de slag met leeftijdsgenoten om 
bijvoorbeeld een gametoernooi voor alleenstaande vaders te organiseren, een 
disco voor doven of raples voor ouderen. Ze bedenken zelf waar ze blij van 
zouden worden en hoe ze dat gaan uitvoeren. 
 
Jongeren tussen de 14 en 30 jaar zetten een eigen project op met een budget 
van € 500 per persoon. Ter ondersteuning krijg je hulp van een coach. Inzet 
zal bestaan uit 3 maanden lang 4 uur per week. Het project is bedoeld voor 
een doelgroep waar ze zelf niet toe behoren 
 
Meld je aan en word uitgenodigd voor één van de KickOff events. Daar leer je 
de andere jongeren kennen en krijg je inspiratie en feedback op jouw plan. 
De eerstvolgende KickOff vindt plaats in Jongerencentrum de Hype! 
 
Contact 
yourmove@maatvast.nl 
www.maatvast.nl/yourmove 
06 3900 4926 
YourMoveNL 
 
YourMoveNL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zomerbridge iedere donderdagavond 

 

Iedere donderdagavond zomerbridge t/m 29 augustus. Aanvang 19.45 uur 
en vol is vol. Inschrijven kan tot 17.00 uur op betreffende speelavond op de 
volgende manieren www.nbbclubsiters.nl/club/6040 of bel 06-25237817 of 
aan de zaal van 19.00 tot 19.30 uur. Er is een A en B lijn en bij voldoende 
animo een beginnerslijn. Deelname 3,00 voor leden van de bridgeclub 
Beinsdorp en 3,50 voor niet leden. Elke avond kans op cadeaubonnen van 
Plantenhuis en Teltools Computers. Bij komst op minimaal 8 avonden maakt 
u tevens kans op een printer die de laatste avond verloot zal worden. 

 

 

http://www.nbbclubsiters.nl/club/6040%20of%20bel%2006-25237817


Gezellige uitgaansdag senioren 

 

Donderdag 16 mei, 

De lucht is prachtig blauw en langzaam verzamelen de mensen voor het 

dorpshuis, want vandaag gaan we een dagje uit met de bus naar Noord 

Holland. We rijden met Paul, onze chauffeur voor vandaag, eerst naar 

Alkmaar en van daaruit rijdt hij binnendoor via kleine dorpjes naar Noord 

Scharwoude waar we koffie zullen drinken met een lekker gebakje.  

 

 

 

 

Dat gaat er zo gezegd in als “koek. Maar voordat we er zijn nog even een 
spannend momentje. Als we door het smalle, naar ik meen, Schermerhorn 

rijden, komt ons een vuilniswagen tegemoet. Oepssss…. Dankzij de goede 
stuurmanskunst van beide chauffeurs weten we elkaar toch te passeren. Na 

de koffie weer een mooi stukje Noord Holland, en weer met die grote bus over 

de smalle wegen en door oude dorpjes. In de bus is het gezellig en iedereen 

zit lekker te kletsen met elkaar. De stemming zit er goed in. Als we in Andijk 

aankomen, moeten we toch nog even een blokje om. We waren keurig op tijd, 

maar konden niet met de bus, de inrit inrijden. Het blokje was iets groter 

dan gedacht, en men stond ons dan ook  bij het restaurant …..eh 
restaurant….??? Op te wachten. Een echt restaurant was het eigenlijk niet, 
maar wat het wel was hoorden we eigenlijk pas na de lunch. De lunch was 

heerlijk! Lekkere tomatensoep, een kroketje, een slaatje en verschillende 

broodjes met beleg. Beker melk of karnemelk erbij en als toetje een stuk 



fruit. Niet verkeerd toch en meer dan genoeg te eten. Na de lunch werden we 

verzocht in een ruimte plaats te nemen waar allemaal prenten en 

schilderijen aan de muur hingen. Puzzels en kaarten stonden op tafels.  

Annet Mantel-van Dokkum, die ook bij het uitdelen van de lunch stond, 

begon haar verhaal over haar broer Marius van Dokkum. Marius is een 

schilder van unieke kunstwerken met allemaal een flinke dosis humor erin. 

Annet maakt een mooi verhaal bij haar power-point. Er wordt wat afgelachen 

als ze op kleine details op de schilderijen wijst. Echt heel erg leuk allemaal. 

We genieten en naderhand staan we bij de mooie kaarten, puzzels en 

prenten te kijken. Menigeen neemt 

toch een leuke kaart mee naar huis. 

De bus vertrekt rond vier uur weer 

richting Beinsdorp waar we opgewacht 

worden in dorpshuis Het Eiland. 

Nadat iedereen voorzien is van een 

drankje toasten we nog even op Tiny 

en Dick Buckens die dezer dagen 60 

jaar getrouwd zijn. Dan staat ons nog 

een mooie verassing te wachten. 

Achter de vouwwand staat namelijk 

een heerlijk buffet klaar gemaakt door 

oud Beinsdorper en slager Gerard van 

Bourgondiën. De dag wordt afgesloten 

met nog een wijntje en een biertje en 

dan wordt het stil in Beinsdorp. 

Iedereen is moe en gaat met een blij 

gevoel naar huis. 

Weer willen we alle mensen bedanken die dit uitje mogelijk hebben gemaakt 

en vooral gaat onze dank uit naar de mannen die elke maand door weer en 

wind, kou en hitte ons papier ophalen waardoor deze dag mogelijk wordt 

gemaakt. 

 

Foto’s komen op de 
website van Beinsdorp 
te staan. Info over het  
museum in Andijk 

info@expositieruimtedemantel.nl 

mailto:info@expositieruimtedemantel.nl


 

Maatvast gaat inzamelen voor de CliniClowns 

 

De Maatvast locaties krijgen er een functie bij. Naast het ruimte bieden aan 

verschillende activiteiten worden dorpshuizen als Het Eiland ook Cliniclowns 

Collection Centres.  

Vanaf 1 juni 2019 ziet u dan ook op de Maatvastlocaties een groengekleurde 

box herkenbaar door Cliniclowns uitingen, waar bezoekers lege inkt en –
tonercartridges en mobiele telefoons in kunnen doen. De opbrengsten van 

deze inzameling gaan vervolgens naar Cliniclowns die optredens verzorgen 

voor zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. 

 

 

 

 

 

“Cliniclowns zorgen voor heel veel plezierige momenten voor zieke en 
gehandicapte kinderen en voor dementerende ouderen. Als Maatvast willen 

we graag een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken”, aldus Maarten 
Askamp, directeur-bestuurder bij Maatvast. “trouwens wie wil dat niet: een 
lach op iemands gezicht toveren? Dus lever maar in die lege cartridges en 

Mobieltjes. 

Voor het milieuvriendelijk verwerken van de lege cartridges werkt 

Cliniclowns nauw samen met Eeko ccc B.V., zie www.eeko.nl. Elke bruikbare 

cartridge levert een vergoeding op van € 0,40. Hiermee kan Cliniclowns nog 

meer mensen afleiding en plezier bezorgen. 

 

 

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!!!  

 

http://www.eeko.nl/


 
Kampioen klaverjas zeizoen 2018-2019 

 
Na 53 seizoenen klaverjassen in Beinsdorp voor het eerst nummer 1 
geworden met slechts 3 punten meer dan de nummer 2 Fred Kapper in 
seizoen 2018-2019. Omdat ik zo blij ben wil ik graag iets vertellen van 
klaverjasclub Beinsdorp. Nadat Stichting Beinsdorp een dorpshuis 
gerealiseerd had, werd de wens geuit om als klaverjassers een eigen bestuur 
te vormen. (er werd al geklaverjast in Pieniel) Oktober 1965 werd de club 
officieel opgericht o.l.v. voorzitter Tabbers, penningmeester J. Naaier, 
secretaris D. Vesseur en bestuursleden J. de Vries en Henry of Hennie van 
der Plas. Het seizoen was in de eerste jaren verdeeld in 2 competities nl. 
oktober-december en januari-maart.  
Ik had ondertussen verkering met Ank de Vries en daar werd thuis net als 

bij velen die tijd ook geregeld geklaverjast. Op aandrang van vader Frans en 

broer Joop “kom toch op de club” ben ik in seizoen 1966 bij de club 
aangesloten. In die tijd waren er heel veel klaverjasclubs zoals bij 

speeltuinen, bedrijven en andere verenigingen. Ook was er in die tijd elke 

vrijdag of zaterdag wel een klaverjastoernooi of onderlinge competitie met 5 

of 6 verenigingen. Zelf organiseerde de club een kerst-oudjaar toernooi met 

als hoofdprijs konijnenbouten en of kippenvlees. Halverwege de jaren 70 

moesten we zelfs een leden stop instellen want de grens van 100 leden was 

bereikt. Op een oudejaarstoernooi kwamen maar liefst 124 deelnemers. In 

1973 werd mij gevraagd om in het bestuur te komen, dat heb ik met een 

kleine onderbreking 33 jaar gedaan wat me een ere lid schap opleverde. 

Nadat voorzitter Tabbers was afgetreden werd lid Piet van Heteren benoemd 

tot voorzitter. In de jaren 80 kwam er voor het eerst een vrouwelijk 

bestuurslid bij. Volgens mij was dat mevr. Been. Op een gegeven moment 

werden de 2 competities samengevoegd tot een competitie van eind 

september tot half april. Ook werden er 4 potjes per avond gespeeld i.p.v. 3. 

In de jaren 90 werd het bridge populair wat een de klaverjasclub een leden 

kostte maar er waren er toch nog circa 60 over. In 1995 werd het dorpshuis 

afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe dorpshuis. Hierdoor werd er 

een tijdelijk onderkomen gevonden in de roode lantaarn aan de Haven het 

verenigingsgebouw van de P.V.D.A. 

Op 4 oktober 1995 overleed ploteseling onze voorzitter Piet van Heteren, hij 

was nog voorgedragen om het nieuwe dorpshuis officieel te openen wat nu 

helaas niet mocht gebeuren. Toen we op 7 december 1995 het nieuwe 

dorpshuis werd geopend konden we weer van de grote zaal gebruik maken 

en nam Dirk Kaptein de taak van voorzitter op zich en werd zoon Leon 

Kaptein penningmeester en zorgde goed voor de financien. Toen ook Dirk 

door ziekte werd geveld en na een kort ziekbed overleed nam een vriend van 

mij Bert Teeuw en ook al weer aantal jaar lid van de club het voorzitterschap 

over en tot nu in volle tevredenheid. Door overlijden en ouderdom liep het 

aantal leden wel terug. De laatste jaren blijft het aantal gelijk met rond de 20 

leden. Van de eerste generatie leden uit 1965 zijn er volgens mij nog 2 in 



leven. Namelijk mijn zwager Joop de Vries en ondergetekende. Aan was van 

jonge leden is nihil, maar tijden veranderen. Maar wie weet heb ik met dit 

verhaal de Beinsdorpers kunnen verleiden om maandag 2 september 2019 

massaal te komen klaverjassen in het 55e seizoen. Het huidige bestuur 

bestaat uit voorzitter Bert teeuw, penningmeester Marga Nieuwendijk, 

secretariaat Erna Gladon en bestuurslid Fred Kapper. 

Ik schreeft dit verhaal wellicht een beetje van de hak op de tak maar in 53 

jaar kun je niet alles vertellen en onthouden. 

Vr. Groet Theo Hogervorst 

Kampioen seizoen 2018-2019 

 

 

 

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 en Sandy 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:arnold.beinsdorp@gmail.com
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Zomersjoelen iedere woensdagavond 

In de maanden 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. 

 

 

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

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


Vooraankondiging kindervakantiedagen 

Ook dit jaar organiseert Stichting Maatvast door de hele Haarlemmermeer 

weer de populaire kindervakantiedagen voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. 

De vrijwilligers hebben al weer leuke ideeën voor 2 dagen in de 

zomervakantie. De eerste dag zal plaatsvinden op zaterdag 27 juli en in het 

teken staan van een doe dag met allerlei verschillende activiteiten/ 

workshops voor de verschillende leeftijdsgroepen. De tweede dag zal vrijdag 

16 augustus zijn en een leuke thema dag worden waarbij PIRATEN centraal 

staan. 

Ben je niet op vakantie dan mag je deze dagen niet missen dus noteer ze 

alvast in de agenda!!!! 

Zijn er bewoners die het leuk vinden om bij deze dagen te helpen dan is dat 

van harte welkom; want vele handen maken licht werk en meer 

mogelijk……heeft u interesse bel met Sandy 0252-515142 of stuur een mail 

naar eiland@maatvast.nl 

 

 

John en Jannie van der Lans 60 jaar getrouwd 
 

Het duurt nog even, maar omdat Het Ankertje in de maand juli niet wordt 
gemaakt, willen wij nu alvast iets moois met de inwoners van Beinsdorp 
delen: onze ouders John en Jannie van der Lans-Buckens  zijn op 30 juli 
zestig jaar getrouwd! Al die jaren wonen zij in Beinsdorp, tot een aantal jaar 
geleden op de hoek van de Venneperweg en nu wonen zij prima naar hun zin 
in een van de seniorenwoningen in de Rietkraag.  
Velen kennen hen, onze vader bijvoorbeeld als een van de senioren die 
maandelijks het oud papier ophalen en onze moeder is al 40 jaar trouw lid 
van de sjoelclub. Hun herinneringen aan Beinsdorp gaan terug naar de tijd 
dat hier nog volop middenstand was: zo waren er o.a. twee kruideniers, een 
bakker en een banketbakker, slager, melkboer, sigarenhandel enz. Dat 
kunnen wij ons nu niet meer voorstellen! Onze vader had een dahliakwekerij 
op het terrein waar nu de Rietkraag is. De Rietkraag was toen niet meer dan 
een zanderig karrenspoor.  
John en Jannie zijn altijd actief geweest (en nog) in het verenigingsleven, 
zoals de carnavalsvereniging, kaartclub, hobbyclub, ijsclub en seniorenclub. 
Met die laatste groep genieten zij ieder jaar van een uitstapje met de bus, 
mogelijk gemaakt door de opbrengsten van het oud papier. Het zijn sowieso 
bezige bijtjes: John heeft nog een grote groente- en bloementuin waarin hij 
dagelijks is te vinden en samen fietsen ze ieder jaar een paar duizend 
kilometer. En dat op de leeftijd van 84 en 83 jaar!  
We hopen eind juli een mooi feest met hen te gaan vieren en natuurlijk is 
onze grootste wens dat zij nog een heel aantal jaar met elkaar in goede 
gezondheid kunnen genieten in het mooie Beinsdorp.  
 
Marjan, Ronald en Jolanda van der Lans  



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 

 

 



Thema disco 5 juli beach party 

Het is alweer tijd voor de laatste disco voor de zomer 
en daarom zal het thema dan ook BEACH PARTY zijn. 
De deuren van Het Eiland staan 5 juli open van 
19.30 uur tot 21.30 uur open voor de jongens en 
meisjes van 6 t/m 12 jaar. Trek je origineelste 
zomerse 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  

 

 
 

 

minidisco 5 juli voor kids van 2 t/m 5 jaar 

Vrijdagmiddag 5 juli kunnen de jongens en meisjes met ouder/begeleider 
weer komen swingen op de leukste kinderhits.  

De deuren zijn open van 15.30 tot 17.00 uur. De entree is €1,50 per kind 
incl een beker limonade en omdat het de laatste is voor de zomer een lekker 
ijsje. Voor de volwassenen is de bar open voor koffie/thee/fris etc. 

 

 



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 Info avond AED 20.00 uur 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA JULI 

 

Ma  1 juli  

Di 2 juli Wandelgroep 09.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 3 juli Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 4 juli Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 5 juli Mini disco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur 

Za 6 juli   

Zo 7 juli Yoga 11.00 uur 

Ma  8 juli  

Di 9 juli Wandelgroep 09.30 uur,  

Wo 10 juli Zumba 19.00 uur,  vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 11 juli Zomerbridge 19.30 uur 

Vr 12 juli  

Za 13 juli Walking wheels 10.00 uur 

Zo 14 juli  

Ma 15 juli  

di 16 juli Wandelgroep 09.30 uur,  

Wo 17 juli Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 18 juli Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 

Za 

19 juli 

20 juli 

 

 

Zo 21 juli  

Ma 22 juli  

Di 23 juli Wandelgroep 09.30 uur 

Wo 24 juli  vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 25 juli Zomer bridge 19.30 uur 

vr 26 juli  

za 27 juli kindervakantiedag 

zo 28 juli  

ma 29 juli  

di 30 juli Wandelgroep 09.30 uur 

wo 31 juli vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 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/
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mailto:info@isfas.nl
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