
 
 

      
informatieblad van  

 
Stichting Dorpsraad Beinsdorp 

 

In dit nummer o.a.: 

 

Voorwoord              

Start kinderkooklessen                                            

Beinsdorp local live 

          Kindervakantiedag  

                              

Aug 2019 

http://www.gifs-cliparts-kostenlos.de/images/gifs/Anker/1/anker-10.gif
http://www.gifs-cliparts-kostenlos.de/images/gifs/Anker/1/anker-10.gif


 

          

 

 

 

 

 
 
 

                 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  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=formido+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=TOnnBPXtZ7s4uM&tbnid=0wLnIkno5dyZFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.harendekrant.nl/zaterdag-a-s-25-korting-in-bouwmarkt/&ei=1C5MUYrzLoeS0QX0rIGoBA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNEVzmwHDecWja5_WaR73RaBLDPL-w&ust=1364033501204699
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mhk+keukens&source=images&cd=&docid=9WXuEkDJLml01M&tbnid=vD8WAbh9LWA-IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.qumedia.nl/index.php?page%3Dformules.php%26blad%3D1%26lang%3DNL%26display_start%3D10&ei=BjFMUcrNO8n20gWZ5oCADg&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNEB-eVW9BRNy7hqoFHCoAbdoelK_A&ust=1364034177303126


    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.stichtingmaatvast.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 Beinsdorpers, 
 
Tegen de tijd dat u dit Ankertje leest is het augustus. Een heerlijke tijd, 
waarin alles groeit en bloeit en heel veel groen.  
Dankzij de inspanningen van Ria en zo nu en dan een regenbui is onze 
nieuwe boom in de Rietkraag goed aangeslagen. Het is een prachtige boom 
en ik hoop dat de bewoners van de Rietkraag er veel plezier aan beleven. 
Wij hopen in het najaar ook nog enkele fruitbomen te kunnen planten, daar 
zijn we goede plekken voor aan het zoeken. Hoe meer groen, hoe beter. 
 
Gelukkig hebben we goede, positieve reacties gehad op onze oproep 
betreffende de AED. We kregen enkele zeer mooie aanbiedingen en we zijn 
blij met het ingezamelde geld.  Natuurlijk gaan we u hier nog verdere 
mededelingen over doen, maar ik kan u daarover nu nog niets zeggen. 
We zijn er  nog druk doende mee.  
Hetzelfde geldt voor de enquête. We zijn nog druk bezig alles op een rijtje te 
zetten. Wel kan ik u zeggen dat de grootste ergernis de verkeersdrukte en 
parkeerproblemen op de Venneperweg is, 
Maar dat zal geen verrassing zijn! Over het algemeen zijn we heel blij met 
onze woonplek. 
Wij danken u hartelijk voor de reacties op de enquête, u hoort hier ook later 
meer over. 
 
U bent toch op de hoogte van de afsluiting van de Meerlaan? Van 22-7 t/m 
30-8 is de Meerlaan 
voor auto's afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. 
De Meerlaan wordt opgehoogd en opnieuw geasfalteerd. Best lastig voor ons, 
Beinsdorpers, maar noodzakelijk volgens de Hillegomse gemeente. Er is 
bewust gekozen voor de vakantieperiode. 
 
Onze nieuwe burgemeester (burgemoeder) mevrouw Marianne Schuurmans 
is inmiddels geinstalleerd. Enkele leden van de dorpsraad waren aanwezig bij 
de installatie en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoed. 
 
Het bericht dat de aanleg van de Duinpolderweg is uitgesteld was voor velen 
heel verrassend. Alle mogelijkheden liggen weer open, maar het zal nog wel 
even duren voor er weer iets besloten wordt. De provincie heeft nu besloten 
het beschikbare geld anders te besteden. 
 
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat onze secretaris Pim Nederstigt 
wegens gezondheidsredenen moet stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
dorpsraad. Wij betreuren dit zeer en bedanken Pim voor zijn inzet de 
afgelopen 2 jaar. We hopen dat het met zijn gezondheid snel weer beter zal 
gaan. En nu moeten wij dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Bent u 
geïnteresseerd in deze functie wilt u dan alstublieft contact opnemen met de 
dorpsraad. emailadres dorpsraad : postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl 
Het zou heel fijn zijn als we weer snel een voltallige dorpsraad hebben. 

mailto:postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl


 
Rest mij nog u te attenderen op de fietstocht die gepland staat tijdens 
burendag op zondag 29 september. Er zijn weer 2 routes bedacht van 20 en 
40 km. Altijd een heel gezellige dag en goed voor ons "dorpsgevoel". 
Ik wens u een heel fijne voortzetting van de zomer. 
Geniet ervan, de tijd gaat zo snel! 
 
Hartelijke groet, namens de dorpsraad, 
Marleen Schoonderwoerd 
  

 

 

 

 

 

Start kooklessen voor jeugd van  9 t/m 12 jaar 

 

Vanaf dinsdagmiddag 3 september start er in “Het Eiland” een cursus van  
6 kooklessen voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar.  
 
Tijdens deze lessen leren jullie elke week een eenvoudig gerecht waarbij de 
nadruk ligt op gebruik van verse ingrediënten. Daarnaast krijgen jullie ook 
informatie over de gebruikte ingrediënten. 
 
Wat tijdens de lessen gemaakt wordt mogen jullie mee naar huis nemen 
zodat ze thuis ook kunnen proeven van jullie kookkunsten. Voor de eerste 
les moet dan ook een kleine pan met deksel meegebracht worden. Verder 
krijgen jullie ook de recepten mee naar huis zodat jullie het nog eens zelf 
kunnen klaar maken. 
 
De data van de 6 lessen zijn dinsdag 3, 10 en 17september, 1, 8 en 15 
oktober. De lessen starten om 15.30 uur en zijn circa 16.45 uur afgelopen. 
 
Kosten voor de 6 lessen zijn € 45,00 te voldoen bij de eerste les. 
 
De cursus gaat door bij minimaal 6 
deelnemers en er is plek voor maximaal 8 
deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 
28 augustus via de mail 
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 
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Kindervakantie Piratendag heel geslaagd 

 

Zaterdag 27 juli organiseerde Stichting Maatvast en Stichting Actief 
Beinsdorp samen met de vrijwilligers een hele leuke kindervakantiedag voor 
de kinderen van 4 t/m 12 jaar die niet op vakantie waren. 
 
De eerste dag stond in het thema van piraten. Kapitein Blauwbaard een hele 
oude kapitein was tijdens zijn laatste avontuur zijn piratenboot met al zijn 
piraten verloren aan de machtige zee. Hij zou heel graag nog 1 keer een groot 
avontuur beleven en heeft daarvoor een nieuwe piratenboot en bemanning 
nodig. De kinderen bouwden met hulp van de vrijwilligers een nieuwe 
piratenboot voor kapitein Blauwbaard en volgde een tocht door het dorp 
waarbij zei onderweg allerlei opdrachten deden die ervoor zorgde dat zij echte 
piraten werden.  

 
Zo maakten zij een zwaard, zochten ze een schat, maakten zij een 
verrekijker, hapten ze naar haaien en verdienden daarmee een ooglap, gooide 
zij met ringen en schminkte ze een baard en kregen een tattoo en tot slot een 
piratenmuts om het af te maken. Kortom ze 
beleefde een leuke dag die werd afgesloten 
met een BBQ. 
 
Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp om 
deze dag mogelijk te maken voor de kinderen 
die er veel plezier aan hebben beleefd!!!!! 
Voor de foto’s kijk op de facebookpagina van 
dorpshuis Het Eiland.  
 
De eerste dag gemist en er is nog een 2e 
kindervakantie doe dag op vrijdag 16 
augustus lees verder in deze editie. 
 
 



Kindervakantie doe dag op vrijdag 16 augustus 

Vrijdag 16 augustus organiseren Stichting Maatvast en Stichting Actief 
Beinsdorp de 2e kindervakantie dag. Dt keer is het een kindervakantie doe 
dag voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze dag is van 11.00 uur tot 16.00 
uur gevuld met allerlei verschillende activiteiten van creatief tot sportief tot 
bakken het komt allemaal voorbij. Zo komt in de ochtend de Jong Sports 
bekend van de Nunchaku Do om met jullie aan de slag te gaan. Gaan we iets 
lekkers maken en de rest zul je die dag gaan meemaken. 

Om 10.30 uur verzamelen we de kinderen en verdelen we ze in groepjes op 
leeftijd zodat ze lekker aan de gang gaan met eigen leeftijdsgenoten. Om 
11.00 uur beginnen we dan en zullen om 12.30 met zijn allen gaan eten en 
dan om 13.30 uur verder gaan met het programma wat om 16.00 uur 
afgelopen zal zijn. 

Opgeven vooraf is nodig en kan tot uiterlijk 10 augustus via de mail 

eiland@maatvast.nl of bel het dorpshuis 0252-515142.  

Deelname is € 2,50 incl, eten en drinken te betalen op de dag zelf. 

 
 

September start nieuwe seizoen 

Na de zomerstop van de diverse clubs en verenigingen gaat in september 

alles weer starten. Zo kunt u op de maandagavonden komen dansen bij de 

JoVo line dance groep of klaverjassen bij de klaverjasclub. Op de 

dinsdagochtend lopen de wandelaars iedere week een uur en drinken daarna 

gezellig een kopje koffie. In de middag is er de soosmiddag voor de 55+ers 

waar u een kaartje kunt leggen, biljarten of lekker creatief kunt zijn of een 

gezellig een praatje kunt komen maken. Wilt u lekker ontspannen dan is de 

yoga wellicht iets voor u. Dit kan op de dinsdagavond of zondagochtend. 

Bent u op leeftijd maar wilt u de spieren wel soepel houden kom dan eens 

naar de gym op de woensdagochtend. Zij doen een uur oefeningen die goed 

zijn om soepel te blijven en drinken daarna gezellig een kopje koffie aan de 

bar. Op de woensdagavonden bent u welkom bij de sjoelclub zij sjoelen in 

verschillende niveau groepen dus beginner of gevorderd is van harte welkom. 

Liever biljarten dat kan op de maandag en woensdagavonden waar u gewoon 

kunt binnenlopen. Ook op de woensdagavond zumba lessen lekker bewegen 

op muziek en werken aan je conditie. Op de donderdagavond is er de 

bridgeclub waar u welkom bent om lid te worden. De weekenden worden 

ingevuld door losse activiteiten zoals de kinderdisco’s muziekmiddagen, 
samen eten e.d. Wilt u op de hoogte blijven lees dan vooral het ankertje 

digitaal en volg onze facebookpagina van dorpshuis Het Eiland en kijk eens 

op de vernieuwde website van Stichting Maatvast. Of bel voor meer info met 

het dorpshuis 0252-515142 

mailto:eiland@maatvast.nl


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. 

 

 

Maatvast zamelt in 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. 

 

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

 

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.  

 



13e editie Beinsdorp Local Live was genieten 

Als organisatie mag je in je handjes klappen om jaar in jaar uit te mogen 
genieten van prachtig festival weer. De dag begon dus al goed toen we 
s’morgens uit het raam keken en de zon zagen schijnen met een lekker 
briesje erbij. In alle vroegte wordt het ijsbaanterrein in gereedheid gebracht. 
Podium wordt opgebouwd en geluid wordt geïnstalleerd. De bar en de 
eetcorner van Wendela’s Pollepel worden gereed gemaakt. Mede dankzij een 
gesponsorde 2e koelaanhanger konden we alle dranken lekker koud houden 
en genoeg op voorraad hebben. Alles staat klaar dus tijd om te 
soundchecken. 

Om 13.00 uur lopen de eerste bezoekers het veld op en kan de eerste band 
BRUNO starten met hun optreden. Terwijl steeds meer bezoekers het terrein 
opkomen en het veld lekker vol loopt is het tijd voor SUPER SONIC en later 
voor SUPER FRIDAY. Tussendoor draaien onze vaste trouwe DJ’s Ramon en 
Dennis van LIGHTFLASH en zij sluiten het festival ook traditioneel af. 

Naast de bands en de DJ’s gaat onze dank ook uit naar de grote groep 
vrijwilligers en sponsoren die zorgen dat we deze dag kunnen organiseren en 
waarbij de entree gratis kan blijven en de consumpties laag zijn. Onze dank 
gaat dan ook uit naar Leo, Jaap en Leendert voor hun hulp bij het 
aanleveren van de drank en benodigheden op het veld. Aan Milco, Annika, 
Diana, Suus en Manus voor de hulp bij de bar en consumptiemunten 
verkoop. Aan Wendela en haar team voor de heerlijke pita broodjes deze dag. 
Aan Ron, Davy, Dennis, Ramon, Mo, Jorgen, Jos, Nanno en Anne voor hun 
hulp bij opbouw geluid e.d.. De dames Corrie en Adri voor hun toezicht bij 
het springkussen. Dan gaat onze dank uit naar de sponsoren C&T 
meubelen, Ligtflash, Balingsgeluid, Vervloed aanhangwagens, Jumbo, 
Pollepel catering en IJsclub Juliana. 

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle BLL fans die jaarlijks naar ons 
festival komen kijken. 

Trots kunnen we weer terugkijken op een fantastische 13e editie en 
vooruitkijken naar de 14e editie. Kijk voor de foto’s op de facebookpagina van 
Beinsdorp Local Live. 

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 

 

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 aug via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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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 AUGUSTUS 

Za 3 aug  

Zo 4 aug  

Ma  5 aug  

Di 6 aug Wandelgroep 09.30 uur 

Wo 7 aug Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 8 aug Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 9 aug  

Za 10 aug   

Zo 11 aug  

Ma  12 aug  

Di 13 aug Wandelgroep 09.30 uur 

Wo 14 aug Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 15 aug Zomerbridge 19.30 uur 

Vr 16 aug Kinder vakantiedag 10.30 uur 

Za 17 aug  

Zo 18 aug  

Ma 19 aug  

di 20 aug Wandelgroep 09.30 uur 

Wo 21 aug Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 22 aug Zomer bridge 19.30 uur 

Vr 

Za 
23 aug 

24 aug 

 

 

Zo 25 aug  

Ma 26 aug  

Di 27 aug Wandelgroep 09.30 uur 

Wo 28 aug Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, zomer sjoelen 19.30 uur 

Do 29 aug Zomer bridge 19.30 uur 

vr 30 aug  

za 31 aug  

 



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

