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Voorwoord
Beste bewoners,
Wat is de herfst toch een mooi seizoen, de natuur laat ons mooie kleuren
zien en bereidt ons voor op de donkere gezellige dagen.
Als je vanaf de Hillegommerbrug de Rietkraag inrijdt, vanaf het fietspad, kun
je zien dat er gebouwd gaat worden. Rechts is de stacaravan weggehaald,
daar tegenover word ook flink gesloopt voor de bouw van Beinshoeve. Mocht
u meer informatie willen over de deze nieuwbouw kunt u kijken op de
website www.beinshoeve.nl, daar kunt u zich ook aanmelden voor de
nieuwsbrief.
Om ons heen worden er wegen afgesloten om opgeknapt te worden. Wilt u
niet voor verrassingen komen te staan of wilt u weten waarom er een weg
word afgesloten, kijk dan op www.haarlemmermeer.nl/verkeer. Voor
bouwprojecten of andere zaken kijk dan op
www.haarlemmermeergemeente.nl .
Nu de hoogspanningsmasten zijn geplaatst worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd zodat we weer kunnen wandelen op Langepad.
Het is nog niet af maar we kunnen er wel weer wandelen.
Graag doe ik een oproep aan ieder van jullie. Greet Plaatzer is namens de
Dorpsraad al heel wat jaren actief in de werkgroep Duinpolderweg, dit in
samenwerking met Zwaanshoek. Zij hebben inmiddels gesprekken met de
gemeente over de flankerende maatregelen.
Binnenkort wil een gedeputeerde statenlid in gesprek met een
vertegenwoordiging van Beinsdorp. Uiteraard is Greet hierbij aanwezig als
vertegenwoordiging van de Dorpsraad. Het zou mooi zijn als er van ieder deel
(Rietkraag, Graanhuis, Hillegommerdijk, Venneperweg) van ons dorp een
vertegenwoordiger bij dit gesprek zou zijn.
Wilt u graag meedenken en een actieve bijdrage leveren aan de
verkeersveiligheid van Beinsdorp? Meldt u zich dan aan bij Greet Plaatzer via
email: postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl.
Ook zijn we op zoek naar een secretaris voor de Dorpsraad, vindt je het leuk
om onderdeel te zijn van de Dorpsraad en heb je affiniteit met secretariële
werkzaamheden zoals het maken van vergaderstukken, bijhouden van email
enz, of wil je het graag leren? Laat het ons weten via mail:
postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl.
Veel plezier met het lezen van dit Ankertje!
Met vriendelijke groet,
Wendy Oudshoorn
Voorzitter Dorpsraad Beinsdorp

Muziekbingo 2 november
Zaterdagavond 2 november organiseert Stichting Actief Beinsdorp een
gezellige muziekbingo met leuke prijzen en muziek die lekker in het gehoor
ligt. Van Abba, Queen, Elvis Presley tot Jan Smit, Marco Borsato en veel
meer. Wij draaien een nummer en jullie strepen de artiest weg op je speciale
bingokaart.

Zaal open vanaf 20.00 uur; start bingo om 20.30 uur. Deelname € 5,00 per
persoon incl. bingokaarten voor 2 ronde met kans op een prijzen en hapjes
in de pauze.
Trommel je vrienden/kennissen op en kom gezellig naar Het Eiland.

Klankschalenconcert 19 november
Een ervaring die u moet beleven……
Dinsdag 19 november in de grote zaal van Het Eiland zal er van 20.00 u tot
21.30 u. een klankschalenconcert plaatsvinden.

Even niets hoeven, ontspannen liggen en ervaren wat de klanken van de
diverse klankschalen met je doen.
Nieuwschierig? Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij Het Eiland of bel 0252515142. De kaarten kosten 15,00 per stuk.

Sinterklaas “pietentocht” 24 november
Help jij sinterklaas zijn Pieten vinden???
Zondag 24 november is er van 14.00 u tot 15.00 u. de sinterklaas
“pietentocht”. Verzamelen om 14.00 u in de speeltuin. Door het dorp
(Rietkraag) zitten de pietjes verspreid en jij gaat de sint helpen ze te vinden
en ondertussen zijn er leuke opdrachten waarmee je het Pietendiploma kunt
behalen en bij het vinden van alle Pietjes is er nog een kleine verassing. Bij
terugkomst is er voor jong en oud warme chocomel/ limonade/ koffie of
thee. De activiteit is voor kinderen van 3 tot 10 jaar waarbij de ouders met
de jongste kinderen zelf zullen meelopen.
Met dank aan Sinterklaas en zijn Pieten en Stichting Actief Beinsdorp is
deelname aan deze activiteit gratis. Aanmelden vooraf wel noodzakelijk en dit
kan tot uiterlijk 15 november via de mail Eiland@maatvast.nl of bel Sandy
0252-515142

Taart maken tijdens seniorensoos
Met dank aan Stichting Actief Beinsdorp gaan we dinsdagmiddag 26
november een taart maken in sinterklaasthema. Met hulp van Suzanne gaat
u een vrolijke taart maken met o.a. fondant.

Er is een beperkt aantal plekken dus geef u tijdig op want hierbij geldt wel
vol is vol. Deelname is gratis u neemt alleen een grootbord mee of platte
schaal waar de taart op gemaakt kan worden.
Aanmelden kan tot 15 november via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252515142

kookworkshops voor de komende feestdagen
Het lijkt wat aan de vroege kant maar het is Kerst voor je het weet. Het is
prettig goed voorbereid te zijn en tijdig te weten wat je wilt eten die dagen.
In dorpshuis Het Eiland in Beinsdorp (Rietkraag 5) bestaat de mogelijkheid
om vanaf oktober ideeën op te doen om leuke gerechten op tafel te zetten
tijdens de komende feestdagen. Er worden een aantal workshops gegeven
waarbij 10 verschillende gerechten worden gemaakt door de deelnemers. Na
afloop van de workshop worden de gerechten gezamenlijk geproefd en
iedereen gaat met de recepten naar huis. Het aantal deelnemers per avond is
minimaal 8 en maximaal 10.
De nu bekende avonden zijn gepland op 19 november, 4 en 18 december.
Aanvang steeds 18.00 uur. Iedereen kan individueel inschrijven maar
uiteraard ook met meerdere personen.
Is er geen datum bij die voor u goed uitkomt? Geen nood, u kunt een andere
datum plannen (dinsdag of woensdag, alleen na overleg). Dit geldt alleen voor
groepen van minimaal 8 personen.
Misschien is het een leuk idee om een workshop cadeau te doen of met
vrienden/vriendinnen, familie of buren je eigen avond te reserveren.
De workshop kost €30,= per persoon en dient een week voor de workshop te
zijn voldaan.
Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven? Belt u dan met Thea
Verbeek,
telefoonnummer 0252-529892 of mail ons theve@quicknet.nl
Hopelijk tot ziens!
Thea en Wendy

Vrij biljarten
Tijdens verschillende dagdelen is het mogelijk om te komen biljarten. Zo is
het mogelijk om op de volgende dagen binnen te lopen en te biljarten.
 Maandagavond vanaf 19.15 uur
 Dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur (nieuw)
 Woensdagavond vanaf 19.15 uur
Bent u biljart liefhebber??? Schroom niet een keer te komen biljarten er zijn
ook keu’s aanwezig.

Koken met kinderen krijgt vervolg in voorjaar
De laatste les zit er alweer op maar de kinderen hebben de afgelopen 6
weken leuke en lekkere gerechten leren maken die ze nu thuis kunnen gaan
maken. In het voorjaar zal er een nieuwe cursus komen met
kinderkooklessen. Voor nu gaat de focus van Thea weer even naar de
mannenkooklessen die zij ook geeft in Het Eiland.

Kinderkleding/speelgoedbeurs 2 november
Zaterdag 2 november staan de deuren van Het Eiland van 10.00 u tot 12.00
u. open voor de tweedehandskinderkleding en speelgoedbeurs. De zaal staat
vol met kramen gevuld met nog mooie kinderkleding en of speelgoed dus met
de oog op de feestdagen wellicht de moeite waard om te komen snuffelen en
wat leuke spullen aan te schaffen voor bijv. uw kind of kleinkind.
Toegang is gratis dus wat let u om even gezellig binnen te lopen en een kijkje
te nemen!!

Iedere dinsdag soosmiddag voor de 55+ ers
Elke dinsdagmiddag staan de deuren van het Eiland open van 13.30 u. tot
16.30 u. open voor de soosmiddagen.
U kunt klaverjassen, biljarten, creatief bezig zijn door u hobby mee te
brengen. Zo kunt u haken, breien, kaarten maken, puzzelen of iets anders.
Maar ook gewoon een praatje maken is mogelijk.
U kunt gratis deelnemen en het senioren bestuur zorgt voor een kopje
koffie/thee.
We zien u graag bij de soos.

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!!!

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

ZONDAG 17 november
Muzikale middag in “het Eiland”
MET DE BEKENDE BAND nu met nieuwe zangeres ingrid

NEW AMBITION

TIJDSTIP: ‘BORRELTIJD’, 16.00 UUR TOT 19.00 UUR
Deze 7 koppige coverband speelt muziek uit de jaren ’50 en’60 met nummers
van o.a. Cliff, Elvis, CCR etc.

Je mag het niet missen. Toegang slechts € 2,50.
Kaartjes vooraf verkrijgbaar aan de bar of bij binnenkomst.
Vooraf te bestellen per mail:
eiland@maatvast.nl
Drankjes, hapjes (diverse broodjes, zoals gehakt, kroket etc.), soep, tegen
betaalbare prijzen.
Schuif gezellig aan en schuifel op de dansvloer.

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.

Iedere dinsdagavond en zondagochtend yogales
De zomerstop is voorbij en de yogalessen zijn weer van start gegaan. Iedere
dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en zondagochtend 11.00 tot 12.30
uur kunt u in Het Eiland terecht voor Hatha Yogales.
Wilt u heerlijk slapen, minder stress, meer energie en met een glimlach naar
huis. Kom dan eens kennismaken met yoga,
Voor info bel of mail yoga docente Diana dianabultje@hotmail.com of bel
06-83978163

“Koken voor de buurt”
De eerste editie van “koken voor de buurt” was zeer geslaagd met een goede
opkomst en enthousiaste reacties. En daarom gaan we met veel plezier
dinsdag 26 november weer koken voor de buurt. Om 17.00 uur is iedereen,
jong en oud, welkom om aan te schuiven en gezellig samen met andere te
genieten van een lekkere maaltijd gevolgd door een toetje. Om 16.30 uur
gaat de zaal open of u bent al aanwezig omdat u deze middag ook bij de soos
aanwezig bent.

Deelname is € 6,00 per persoon de drankjes zijn voor eigen rekening. Heeft u
dieetwensen geef deze dan even door bij aanmelding dan kunnen wij daar
rekening mee houden.
Opgeven kan tot dinsdag 19 november via de mail eiland@maatvast.nl of bel
naar “het Eiland” 0252-515142.

Disco voor de jeugd
Vrijdag 1 november gaan de deuren van Het Eiland open voor de minidisco
in de middag en voor de themadisco in de avond.
Van 15.30 uur tot 17.00 uur minidisco voor kinderen t/m 5 jaar met
ouders/begeleiders. Entree € 1,50 incl. limonade en snoepje
Van 19.30 uur tot 21.30 uur thema disco HALLOWEEN. Voor de jongens
en meiden van 6 t/m 12 jaar. Entree € 2,50 incl. welkomstdrankje en
snoepje.
Halloween en thema waarin je je lekker kunt en mag uitleven dus terk een
originele outfit aan en nodig al je klasgenoten/vrienden uit om mee te gaan.
De DJ’s van Lightflash zorgen voor de muziek.

Voor de ouders goed om te weten dat er goed toezicht wordt gehouden
kinderen niet zelf naar buiten mogen of naar huis. We hard op zoek zijn naar
extra vrijwilligers die willen helpen bij de disco zodat we kunnen blijven voort
bestaan. Dus heeft u een paar keer per jaar tijd om 2,5 uur aanwezig te zijn
en een oogje in het zeil te houden dan bent u van harte welkom.
Voor info of aanbieden van hulp mail eiland@maatvast.nl of bel Sandy 0252515142

Zondag 3 november winterbridge
t/m maart organiseert Bridgeclub Beinsdorp iedere 1e zondagmiddag van de
maand de winterbridgemiddagen. Zondag 3 november staat deze dan ook
weer op de agenda.
De middag is van 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Deelname voor deze
gezellige middagen is € 5,00 incl .lekkere hapjes.
Aanmelden kan via de NBB site van BC Beinsdorp of bel 06-25237817 of
mail bcbeinsdorp@gmail.com of aan de zaal tot uiterlijk 13.45 uur

Vanaf dinsdagochtend 5 november start
koersbal in Het Eiland
Sinds kort hebben we met dank aan de koersbalgroep Lisserbroek een
koersbalmat ter beschikking gekregen zodat we deze leuke sportieve activiteit
ook in Het Eiland kunnen realiseren. We nodigen u dan ook uit om dinsdag
5 november langs te komen om kennis te maken met dit leuke spel wat een
beetje lijkt op jeu de boules maar dan indoor en andere soort ballen die met
een speciale techniek gerold moeten worden. De ochtend is van 09.30 uur tot
11.30 uur. Deze eerste keer staat de koffie met wat lekkers voor u klaar. Wilt
u daarna op de dinsdagochtend komen koersballen dan is de deelname 2,50
incl. 1 kopjes koffie/thee. Informatie over deze nieuwe activiteit bel. Het
dorpshuis 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl. Aanmelden is niet nodig
loop gewoon even binnen.

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.

Activiteit op 11 november in Het Eiland
Stichting Actief Beinsdorp en Stichting Maatvast organiseren maandag 11
november met de vrijwilligers een leuke activiteit tijdens Sint Maarten voor
de kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De middag begint om 16.00 uur …..durf jij een kijkje te nemen in ons
“halloweenhuis” ??…..nee geen probleem dan sla je meteen af naar de andere
ruimte waar we gezellig gaan knippen en plakken om van een vuilniszak een
kostuum te maken voor het lopen in de avond. De kinderen die dat willen
kunnen geschminkt worden. Daarna gaan we samen eten waarna de
kinderen die nog niet zelfstandig langs de deuren mogen lopen om 18.00 uur
opgehaald worden om samen met hun ouders in hun fraaie zelfgemaakte
outfit langs de deuren te gaan om te zingen en veel lekkers op te halen.

Deelname is door bijdrage van Stichting Actief Beinsdorp gratis wel even
vooraf aanmelden via de mail eiland@maatvast.nl of bel het dorpshuis 0252515142. Aanmelden kan tot 1 november zijn er dieetwensen i.v.m.
vegetarisch of allergie geef dat even door.

Save the date 15 december kerstmarkt
Zondag 15 december zal er in het Eiland vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur weer
een gezellige sfeervolle kerstmiddag zijn met enkele kraampjes, knutsel hoek
voor de kids, en muzikale optredens op het podium. En natuurlijk mag de
erwtensoep, gluhwein, oliebollen en meer niet ontbreken dus reserveer de
datum alvast in uw agenda.

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor
20 november via de mail eiland@maatvast.nl of op
Venneperweg 1227

Stichting Tufikiriane haalt mooi bedrag op
Zaterdag 19 oktober stelde Stichting Maatvast de zaal beschikbaar voor het
goede doel van Stichting Tufikiriane die zich vrijwillig inzetten voor goed
onderwijs in Tanzania. D.m.v. van een gezellige avond met een Tanzaniaans
diner hebben zij een mooi bedrag van € 1000,00 opgehaald waarmee ze een
steentje bijdrage aan het onderwijs in het plaatsje Bwambo.

De gasten hebben genoten van een heerlijk Tanzaniaans diner met veel liefde
gemaakt door Tasiana en haar dochter. Bij binnenkomst werd ieder
verwelkomt met een drankje en 2 heerlijke hapjes Sambusa’s genaamd. Na
een mooie presentatie met beeld en geluid uit het gebied konden de gasten
goed zien wat de Stichting voor werk doet en waar het geld voor wordt
gebruikt. Na het diner was er een quiz met vragen uit de eerder gehouden
presentatie en waarbij de gasten kans een prijsje konden verdienen.
Kortom een hele warme en gezellige avond.
Voor info over deze stichting kijk op de website www.tufikiriane.nl

Uitslag nationale zonnebloemloterij 2019
lotnummer
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21 prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs
35e prijs
36e prijs

€15.000,00
0528455
€10.000,00
0483190
€ 2.500,00
0055470
€ 2.500,00
0712403
tegoedbon Matrabike t.w.v. €1.500,00
0935380
tegoedbon Matrabike t.w.v. €1.500,00
0410553
tegoedbon Matrabike t.w.v. €1.500,00
0706754
vakantie op Ameland t.w.v. € 550,00
0612639
vakantie op Ameland t.w.v. € 550,00
0688701
€ 1.000,00
0166063
smart tv t.w.v. € 445,00
0209571
smart tv t.w.v. € 445,00
0599966
€ 445,00
0594210
€ 445,00
0683617
€ 445,00
0320653
€ 445,00
0720596
iPad t.w.v. € 400,00
0871555
iPad t.w.v. € 400,00
0851084
duo arrangement Thermen Bussloo t.w.v. 185,00
1066089
duo arrangement Thermen Bussloo t.w.v. 185,00
0455511
duo arrangement Thermen Bussloo t.w.v. 185,00
0547760
Lovers diner cruise t.w.v. 179,90
0345404
Lovers diner cruise t.w.v. 179,90
1024441
Ici Paris XL cadeaubon t.w.v. 100,00
0110238
Ici Paris XL cadeaubon t.w.v. 100,00
0886420
15x Dagje Keukenhof 2 pers. t.w.v. 39,00
eindcijfers 86471
15x Ouwehandsdierenpark 2 pers. t.w.v. 50,00 eindcijfers 94243
15x Dagje Madurodam 2 pers. t.w.v. 39,00
eindcijfers 93500
15x VVV bon t.w.v. 75,00
eindcijfers 81949
15x VVV bon t.w.v. 75,00
eindcijfers 60756
150x € 50,00
eindcijfers 5306
150x € 50,00
eindcijfers 9969
150x € 50,00
eindcijfers 8396
1500x € 15,00
eindcijfers
925
1500x € 15,00
eindcijfers
705
1500x € 15,00
eindcijfers
153

Jubileumprijzen
Volkswagen Up t.w.v € 11.000,00
iPhone XS t.w.v. € 1200,00
Weekendje weg t.w.v € 350,00
Weekendje weg t.w.v € 350,00
Weekendje weg t.w.v € 350,00

0568259
0976228
0938094
0494443
0305532

Nunchaku Do Ricardo en Marissa winnen Goud
Sportschool De Jong Sports uit Nieuw-Vennep heeft op 12 oktober veel
prijzen gewonnen tijdens de 31e open Breukelse Nunchaku Do
kampioenschappen.
Het team van Rene de Jong wist maar liefs 15 prijzen te winnen.
Met een zeer sterk team vertrokken zij naar Breukelen.
De inzet voor dit toernooi is de grote overall beker, de deelnemer met de
meeste punten van de dag verdeelt over drie onderdelen mag de beker een
jaar mee naar huis nemen.
De 19 jarige Beinsdorper Ricardo de Jong won de Overall beker bij de
senioren.
Win je de beker drie jaar op rij dan mag je de beker houden.
In totaal won Sportschool De Jong Sports 4x Goud, 4x Zilver, 6x Brons en de
Overall beker voor de senioren
De lengte klasse - 1m85 werd overtuigend gewonnen door De Jong Sports
Ricardo de Jong werd kampioen, hij won al zijn partijen en pakte hiermee
weer 10 punten voor de overall beker.
Kata Dames Marissa de Jong pakte bij dit onderdeel de titel, met een
prachtige kata won zij dit onderdeel zeer overtuigend.
Kata Shodan Ricardo de Jong behaalde hier het zilver, zeer belangrijke
punten op dit moeilijke onderdeel, dit is het onderdeel voor deelnemers met
de zwarte band, of hoger.
Freestyle senioren De winnaar van dit onderdeel ging naar huis met de
overall beker.
Drie deelnemers hadden nog kans op de overall beker toen dit onderdeel
startte, Ricardo de Jong deed een prachtige Freestyle met de cijfers 9.1 8.4
9.1 8.9 werd hij de grote kampioen mede ook hierdoor werd hij de winnaar
van de grote beker.
Het harde trainen van deze school uit Nieuw Vennep beloont zich met een
regen van prijzen.
Voor informatie kunt u bellen
naar Rene de Jong 0252515413
Of e-mail
de.jong.rene@hetnet.nl
Ook kunt u een kijkje nemen
op de site www.dejongsports.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
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Mini disco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur
10.00 uur kinderkleding/speelgoedbeurs, 20.00 uur muziekbingo
Yoga 11.00 uur, 14.00 uur winterbridge
Pastel schilderen 13.30 uur, mannenkookles 19.00 uur, Klaverjassen 20.00
uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, koersbal 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur, 19.00
uur yoga,
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Oud papier ophalen 08.30 uur, Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, sint maartenfeest 16.00 uur, Klaverjassen
20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, koersbal 09.30 uursoosmiddag 13.30 uur,
mannenkookles 19.00 uur, 19.00 uur yoga
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur, muziekmiddag New ambition 16.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur, kookworkshop 18.00 uur,
Klankschalen concert 20.00 uur ,
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, mannenkookles 19.00 uur, vrij
biljarten 19.30 uur, Sjoelen 19.30 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur, sinterklaasactiviteit 14.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, koersbal 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur, 19.00
uur yoga,
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Postzegelvereniging 19.15 uur

Aannemingsbedrijf
Grondwerken
Sloopwerken
Recycling
Milieutechniek
Cultuurtechniek
Machineverhuur
Knijperauto’s
Containerservice
Diepladertransport

Hillegommerdijk 275 2144 KN
Beinsdorp
T: 0252-521011 F: 0252-523804
info@loon-op-zand.com

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

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

