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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 

 

 

 
 
 
 
 

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  



 

Het Ankertje 
         Algemene info: 

 

 

Dorpsraad: 

Wendy Oudshoorn     voorzitter   
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  
Ophalen rommelmarkt spullen: Leo Fijneman 06-54696188                     
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Voorwoord 

Beste lezer, 

Het is inmiddels al weer december, de laatste maand van het jaar. Sinterklaas is al 

een paar weken in ons land, de kerstman is zich al aan het voorbereiden, de dagen 

worden steeds korter en donkerder maar met gezellige verlichting en versiering 

kunnen we er zelf iets van maken. Wordt het weer zo’n winter als de vorige, hopelijk 
kan er nu wel geschaatst worden. De ijsbaan is er klaar voor, de lichtmasten zijn 

voorzien van nieuwe lampen en elektronica dus laat de winter maar komen. 

Aanplant bomen: Beinsdorp is weer wat groener geworden. Afgelopen maand heeft 

de gemeente 10 vruchtbomen in ons dorp geplant. Deze appels, peren, pruimen en 

noten zijn in openbare grond geplant zodat iedereen er de vruchten van kan 

plukken. Helaas is een van de bomen al na een paar weken afgebroken. 

Veilig wonen: Op maandagavond 25 november is er een bijeenkomst/training 

gehouden in het gemeentehuis met als thema veilig Wonen – Veilige wijk. Ik heb de 

lezers van de digitale nieuwsbrief hiervan op de hoogte gebracht en het stond in de 

plaatselijke krant(en). Ik heb zelf deze informatieavond bijgewoond. Verder heb ik 

geen voor mij bekende Beinsdorpse gezichten gezien, maar ja, ik ken ook bij lange 

na niet alle Beinsdorpers dus dat kan ook aan mij liggen. Er werden lezingen en 

demonstraties gegeven door politie, brandweer en een heuse ex inbreker. Met o.a. 

rollenspellen werd aangetoond waarom je iets wel of juist niet moet doen. Een best 

leerzame avond met waardevolle tips over het voorkomen van inbraken, 

babbbeltrucs, verlichting binnen en buiten, burgernet, wanneer 112 bellen. 

Aanmelden bij burgernet kan via de burgernep app of burgernet.nl. Als u iets meer 

wilt weten over criminaliteitspreventie neem dan eens een kijkje op www.hetccv.nl 

of www.politiekeurmerk.nl. Heeft u geen internet dan kunt u de folder(s) aanvragen 

bij de politie 0900-8844. 

AED’s in Beinsdorp. Onlangs zijn op Venneperweg 470-472 en Hillegommerdijk 325 

AED’s opgehangen. Een tiental vrijwilligers zijn door Rob Hulschebos opgeleid als 

burgerhulpverlener en hebben een certificaat ontvangen. Heeft u een geldig 

certificaat en heeft u zich nog niet aangemeld. Doe dit dan nu bij de hartstichting 

www.hartslagnu.nl want elke seconde telt. 

Nieuwjaarsreceptie. Op zondag 12 januari is de nieuwjaarsreceptie in Het Eiland 

van 15:00 tot 17:00 uur. U komt toch ook toasten op het nieuwe jaar, napraten 

over het oude en kennismaken met elkaar. 

Deze maand wordt het Ankertje weer huis aan huis bezorgd. Dit doen we eenmaal 

per jaar omdat b.v. door verhuizingen, nieuwbouw of andere mutaties we iedereen 

op de hoogte willen houden over het wel en wee van uw dorp.Krijgt u nog niet de 

digitale nieuwsbrief en wilt u ook op de hoogte gebracht worden van het laatste 

nieuws van Beinsdorp en omgeving? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via 

onze website www.dorpsraadbeinsdorp.nl of een e-mail sturen naar 

info@dorpsraadbeinsdorp.nl. U krijgt dan maandelijks het Ankertje en eventueel 

tussentijds nieuws via de e-mail. 

Verder wens ik u fijne feestdagen en jaarwisseling. 

Jan van Saase Penningmeester dorpsraad. 

http://www.hetccv.nl/
http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.dorpsraadbeinsdorp.nl/
mailto:info@dorpsraadbeinsdorp.nl


 

 

 



 

IJSCLUB "JULIANA" BEINSDORP e.o. 

 

 

Secretaris en ledenadm: Penningmeester: Voorzitter: Rien van Beek 

Annika de Ridder  Lucas de Groot  Facilitair en Techniek: Juul Sala 

Venneperweg 444  Rietkraag 21  Terrein en Techniek: Robin Willemstijn 

2144 KJ  Beinsdorp  2144 KA Beinsdorp Terrein en IJsmeester: Ron de Vries 

Tel: 06-2518 3494  Tel: 06-5534 6500  

 

 ijsclubbeinsdorp@gmail.com  

 Bank: NL46 RABO 0328.1067.71  

 Incasso ID: NL38ZZZ405971840000 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze 

jaarlijkse ledenvergadering 
Welke gehouden zal worden op: 

donderdag 28 november 2019. 

Aanvang 20.30 uur in dorpshuis “ HET EILAND” te Beinsdorp 

 

AGENDA. 

  1.  Opening door de voorzitter 

2.  Notulen van de vorige ledenvergadering 20 nov 2018 

  3.  Jaarverslag van de secretaris 2018-2019 

  4.  Jaarverslag van de penningmeester 2018-2019 

5.  Begroting 2019-2020  

6.  Verslag van de kascontrole commissie  

  7.  Benoeming van de kascontrole commissie       

  8.  Wervingsactie nieuwe leden 

9.  De rondvraag 
10.  Sluiting 

 

U bent van harte welkom en er staat natuurlijk een kopje koffie voor u klaar.   

 

mailto:ijsclubbeinsdorp@gmail.com


 

Voetjes van de vloer met “New Ambition” 

Zondagmiddag 17 november j.l. was het wederom een gezellige muzikale 

middag in Het Eiland; met op het podium de band “New Ambition”. Eerder 
wisten ze ook al de voetjes van de vloer te krijgen en zo ook deze keer. In de 

nieuwe bezetting met de komst van zangeres Ingrid was het weer een feestje. 

 

 

 

Welzijn in Beinsdorp 

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie die in de hele Haarlemmermeer actief 
is. We zijn er voor alle leeftijden en alle dorpen. Om voor u als bewoners 
inzichtelijk te maken wat wij kunnen bieden, hebben we voor u onze 
diensten in uw gebied op een rijtje gezet. De mensen die hieronder genoemd 
worden, zijn in het gehele zuiden van Haarlemmermeer actief. 
 
Ouderenadvies 
De ouderadviseur is er voor inwoners van Haarlemmermeer vanaf 65 jaar 
en/of hun mantelzorgers. Ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen 
bij de ouderenadviseur terecht. Voor Beinsdorp is Herriette Frielinck de 
ouderenadviseur. Zij kan u  informeren, voorlichten, ondersteunen, 
adviseren, begeleiden, bemiddelen en belangen van cliënten behartigen. De 
vragen zijn veelal gericht op gebieden van wonen, zorg en welzijn,  
WMO- voorzieningen, vervoer, financiën, activiteiten en sociale contacten. 
 



Maatschappelijk werk 
Bij het Maatschappelijk Werk van MeerWaarde kunt u terecht voor gratis 
hulpverlening. Het Maatschappelijk werk kan o.a. hulp bieden bij problemen 
in het dagelijks leven rondom werk, opvoeding, in relaties of met instanties. 
Iedereen vanaf 16 jaar met een persoonlijk probleem kan een afspraak 
maken met Sunita Koomen of Bianca Bhoelai. 
 
Sociaal Raadslieden 
Sociaal Raadslieden geven advies over de verschillende regelingen en 
voorzieningen. Wij kunnen u helpen bij het verduidelijken van moeilijke 
vragen op formulieren, het schrijven van brieven en/of het opstellen van 
bezwaarschriften. Als het nodig is, volgen wij de gang van zaken tot het 
einde. Onze dienstverlening is er op gericht uw zelfredzaamheid te 
bevorderen. Dat wat u zelf kan, doet u zelf, eventueel met onze hulp. Dat wat 
u niet kan, pakken wij op of wij verwijzen u door als een andere instantie uw 
probleem beter kan oplossen. Wij werken uitsluitend voor inwoners van de 
gemeente Haarlemmermeer. Heeft u vragen dan kunt u een afspraak maken 
met Bas Geelen.  
 
Sociaal cultureel werk 
Het sociaal cultureel werk(SCW) is onderverdeeld in vier onderdelen. 
Kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk en seniorenwerk. Het SCW kan 
bewoners en organisaties ondersteunen bij: bewonersinitiatieven, sociale 
vraagstukken, (jeugd)overlast en sociale hulpvragen. Zij hebben een heel 
groot netwerk om zich heen. Wanneer zij niet zelf de kennis/ vaardigheden 
hebben om te ondersteunen, omdat de vraag bijvoorbeeld heel specialistisch 
is, dan kunnen zij u met iemand in contact brengen die wel over deze kennis 
beschikt.  
Voor uw gebied zijn Lisanne Verhorst, Nick Nijman en Norman Kortekaas de 
personen die u kunnen ondersteunen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 
https://www.meerwaarde.nl  
 
Of:  
Contact 
PlusPunt Nieuw-Vennep, Venneperhof 30, 2151 AZ Nieuw-Vennep 
 
Openingstijden:  
Dinsdag 13:00 – 16:00 uur 
Donderdag 9:30 - 12:30 uur 
Vrijdag 13:00 - 16:00 uur 
Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak. 
 
T 023 – 569 88 84 
E pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl 
Voor inwoners uit Nieuw-Vennep en Haarlemmermeer-Zuid 
 

 

https://www.meerwaarde.nl/
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Muzikale  kerstmarkt in  “Het Eiland” 

 

 

 

 

 

 

                                                        Zondag 

                     15 december 

                16.00-19.30u 

                         Het Eiland 

 
 

Zondag 15 december vanaf 16.00 uur tot 19.30 uur organiseren wij de 

gezellige kerstmarkt in “Het Eiland”.  

Jong en oud kunnen zich hier prima vermaken.  

Naast de gezellige kraampjes, een kraam met lekkers als home made 

erwtensoep, broodjes braadworst, oliebollen, glühwein, warme chocomel, en 

meer. 

Voor de kinderen is er een aparte hoek waar ze kunnen knutselen en worden 

geschminkt. 

Verder is er veel muziek tijdens de markt. Zo kunnen we gaan genieten van 

de Harmoniekapel Hillegom. 

Kortom een leuke, gezellige invulling voor de zondagmiddag zo net voor de 
feestdagen!!!! De toegang is gratis dus kom gewoon gezellig even langs, 
 

Wij begroeten u graag op 15 december, 

Het kerstmarkt team. 
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2e kerstdag samen wandelen en soep eten  

 
Hoe gezellig is het om 2e kerstdag met buurtgenoten jong en oud een 
heerlijke wandeling te maken vanaf Het Eiland en dan bij terugkomst te 
genieten van een warme kop soep met een stokbroodje erbij??? Voor de 
kinderen is er een kleurhoek dus ook van harte welkom. 
 

 
 
Om 10.45 uur verzamelen we bij Het Eiland waar we om 11.00 uur zullen 
vertrekken en circa een uurtje gaan wandelen. Voor de bewoners die minder 
goed ter been zijn en het wandelen liever overslaan staat er in Het Eiland een 
kopje koffie/thee klaar, een praatje met de gastdames en kunt u gewoon 
komen genieten van de soep en de gezelligheid!! 
 
Deze activiteit wordt u gratis aangeboden door Stichting Maatvast.  
 
Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk i.v.m. de inkoop. U kunt mailen naar 
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142 of meld u aan bij de bar. 
 
 

 

Zondag 1 december winterbridge   

t/m maart organiseert Bridgeclub Beinsdorp iedere 1e zondagmiddag van de 
maand de winterbridgemiddagen. Zondag 1 december 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 

mailto:eiland@maatvast.nl
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“The Afterparty” zingt kerstshow in Het Eiland 

 
Zaterdagavond 21 december komt “The Afterparty” een enthousiaste groep 
zangeressen zingen onder begeleiding van hun gitarist met veel plezier en dat 
willen ze met u delen. Voor deze avond hebben ze een kerstshow gemaakt die 
is te beluisteren vanaf 20.00 uur. 
 

 
 
Kaarten voor deze avond zullen eerdaags beschikbaar zijn. Hou de kranten 
en social media in de gaten voor verdere info. 
 
 

 

Muziekbingo feest van herkenning 

 
Zaterdagavond 2 november was daar de muziekbingo een hele gezellige 
avond waarbij de deelnemers flink meezongen op de zeer diverse hits die 
langs kwamen. Het liedje ken ik wel maar wie zong dat ook al 
weer….gelukkig was iedereen zo sportief dat een beetje hulp hier en daar wel 
geboden werd. Er waren leuke prijzen te winnen al een dinerbon van Bregje, 
High tea voor 2 personen bij Boter, kaas en Olijven, een bioscoopbon, 
wijnpakket, bierpakket en veel meer van dat. In de pauze een hapje voor de 
lekkere trek. Al met al een gezellige swingende avond die voor herhaling 
vatbaar is. 

 
 
 



 
 

Oud papier inzameling 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
U hebt het ongetwijfeld wel eens opgemerkt, al jarenlang wordt in ons dorp 
elke maand oud papier opgehaald. Het maakt niet uit wat voor weer het is, 
de mannen van de papierploeg komen langs. Zij doen dit geheel belangeloos 
en met de opbrengst worden leuke dingen gedaan voor de ouderen in 
Beinsdorp. Naast de jaarlijkse uitgaansdag, waarvoor een stijgende 
belangstelling is, krijgt deze groep ook met feestdagen een smakelijke 
attentie. Ook de wekelijkse ouderensoos profiteert ervan. 
 
Helpt u mee de opbrengst te verhogen? Het zou mooi zijn als iedereen op de 
eerste donderdag van de maand voor half negen het oud papier aan de weg 
zet. Wij zijn er blij mee en het kan ons nooit teveel zijn!  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Het seniorenbestuur. 
 
 
 

 

 

Wist u dat…… 

 
….. naast alle activiteiten die wekelijks/maandelijks in Het Eiland 
plaatsvinden en veelal door vrijwilligers worden georganiseerd; u in Het 
Eiland de ruimtes kunt huren voor vergaderingen en bijeenkomsten, maar 
ook voor allerlei diverse activiteiten, workshops en cursussen. 
Het verhuren voor feestjes en partijen van persoonlijke aard is helaas geen 
optie. Kinderfeestjes onder begeleiding van ca 2 volwassenen behoort wel tot 
de mogelijkheden. 
 
Voor info over de mogelijkheden en tarieven, die onder bepaalde 
voorwaarden tot kortingen kunnen leiden die zelfs op 100% korting kunnen 
uitlopen, kunt u contact opnemen via de mail Eiland@maatvast.nl of bel de 
beheerder 0252-515142 en vraag naar de mogelijkheden. 
 
Heeft u een leuk initiatief maar daarvoor nog financiële ondersteuning nodig 
denk dan ook eens aan Stichting Actief Beinsdorp zij ondersteunen graag 
initiatieven van bewoners voor bewoners. 
 
 
 
 



Beste 65-plussers, 
 
In dit Ankertje kunt u lezen dat we met de opbrengst van het ophalen oud 
papier leuke dingen voor jullie doen. Om niemand over te slaan is het nodig 
dat wij over een zo compleet mogelijke lijst beschikken. Mensen worden 
ouder, verhuizen, komen hier wonen etc. Kortom, hebt u het idee niet als 65-
plus bij ons bekend te zijn dan kunt u zich aanmelden. 
 
Dit kan per mail (info@bejaardensoosbeinsdorp.nl) telefonisch bij de 
secretaris (516525) of een briefje met naam en de adresgegevens in de 
brievenbus op Rietkraag 99. 
 
Het seniorenbestuur 
 
 

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.  

 

 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.  
 

mailto:info@bejaardensoosbeinsdorp.nl


Jeugd hielp Sint zijn Pieten vinden 

 
Zondag 24 november arriveerde Sint en hoofdpiet zonder andere Pieten in de 

speeltuin waar de kinderen met smart stonden te wachten. Maar waar waren 

de Pieten gebleven??? In groepjes zijn de kinderen Sint gaan helpen de 

Pieten te vinden. Al gauw werd de eerste Pieten gevonden ze waren druk met 

pakjes in pakken. De kinderen gingen hen even helpen en verdiende een 

stempel. De volgende Pieten waren druk met oefenen op de evenwichtsbalk 

ook de kinderen lieten zien dat zij dat goed konden. Andere Pieten waren aan 

het klimmen en pakjes door de schoorsteen gooien. Ook hier konden de 

kinderen laten zien dat zij dat ook goed konden. Nadat alle pieten gevonden 

waren was Sint de kinderen erg dankbaar en trots dat ze allemaal een 

Pietendiploma kregen en een presentje voor hun harde werken. Na de foto’s 
en het zingen ging Sint met zijn Pieten dan ook weer met al zijn pieten op 

pad. Wilt u alle foto’s zien kijk dan op de facebookpagina van dorpshuis Het 
Eiland. 

 
 

Deze activiteit is met dank aan Sint en de Beinsdorpse Pietenbende en 

Stichting Actief Beinsdorp verzorgt waarvoor onze dank!!!! 

 

 

 



  GEVRAAGD 
NOG GOEDE EN BRUIKBARE ROMMELMARKT SPULLEN  

VOOR ONZE MARKTEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

 

WIJ ZOEKEN NOG SPULLEN VOOR: 

DE KERSTMARKt NOG KERSTARTIKELEN 

KERSTATTRIBUTEN OM KERSTSTUKJES TE MAKEN 

VOOR DE BOEKEN, CD EN DVD MARKT BOEKEN,  CD’S EN DVD’S  

MAAR OOK LP’S EN SINGELTJES ZIJN WELKOM 

SPULLEN OM PAASSTUKJES TE MAKEN 

ROMMELMARKT SPULLEN ZOALS KLEINE INTERIEURARTIKELEN,                   

KLEINE HUISRAAD, ELECTRONICA, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN  

EN WAT JE MAAR KUNT MISSEN 

` OUD IJZER, WASMACHINES, DROGERS EN BIJNA ALLES WAAR                          

EEN STEKKER AAN ZIT DAAR ZIJN WE BLIJ MEE. 

FIETSEN ZIJN OOK WELKOM 

GROTE KASTEN, BANKSTELLEN, KOELKASTEN EN VRIEZERS KUNNEN                        

WE HELAAS NIET AANNEMEN.  

WIJ KUNNEN U WEL HELPEN OM DEZE AF TE VOEREN NAAR DE 

GEMEENTEWERF IN RIJSSENHOUT 

VOOR ANDERE ZAKEN KUNT U OOK GEWOON BELLEN 

Jaap van den Heuvel en Leo Fijneman komen alles graag bij u ophalen  

Bel 06-54696188 Leo Fijneman  

 

 

 

 



Samen kerststukjes maken op 17 december 

Met een bijdrage vanuit Stichting Actief Beinsdorp gaan we dinsdagmiddag 
17 december kerststukjes maken. U neemt zelf een bakje of schaal mee 
waarin of waarop je een kerststuk wilt maken en een kaars naar eigen wens. 
Wij zorgen voor oase en diverse materialen om een mooi stuk te kunnen 
maken naar eigen fantasie. 

 

Om de kosten laag te houden zijn wij tegen die tijd op zoek naar groen wat 
wij kunnen gebruiken. Heeft u in de tuin groenmateriaal dat wij mogen 
gebruiken dan zien wij dat graag tegemoet of komen dat ophalen. Ook 
andere materialen zijn welkom dus heeft u nog iets op zolder liggen wat u 
zelf niet gebruikt dan is dat ook van harte welkom. Bent u heel handig met 
opmaken van kerststukjes en vindt u het leuk om te helpen dan bent u van 
harte welkom!!! 

Deelname is dus geheel gratis wij willen alleen weten hoeveel deelnemers we 
kunnen verwachten. 

De middag is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Voor aanmelding of aanlevering van groen of hulp mail eiland@maatvast.nl 
of bel. Sandy 0252-515142 

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

 
Vrijdag 13 december 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 “Goed Fout Glamourparty” 
Voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Entree € 2,50 incl. 
welkomstdrankje en snoepje. 
 
Goed Fout Glamour party alles mag lekker over de top en veel goud en 
glitters dus een thema waarin je je lekker kunt en mag uitleven dus trek 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 0252-
515142 
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Mededeling vanuit Stichting Maatvast 

Via dit schrijven wil ik u als bezoeker van dorpshuis Het Eiland; een locatie 

van Maatvast, informeren over de wijzigingen in horecatarieven binnen onze 

accommodaties per 1 januari 2020.  

Horecatarieven 

Nadat we de horecatarieven de afgelopen twee jaar op een gelijkblijvend 

niveau hebben gehouden en in 2019 de BTW is verhoogd van 6% naar 9%, 

zijn we genoodzaakt om per 1 januari 2020 de volgende prijsverhogingen 

door te voeren.  

 Koffie en thee: + €0,05 

 Frisdank en alcoholhoudende dranken: + €0,10 

 

Suggesties? 

Via dit schrijven wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om u als 

bezoeker te vragen naar mogelijke verbetersuggesties en/of op- en 

aanmerkingen. Deze zijn altijd van harte welkom. Gebruik daarvoor 

alstublieft het volgende mailadres: info@stichtingmaatvast.nl.  

Mede op basis van uw input kunnen we de kwaliteit van onze 

dienstverlening op een hoger peil brengen.  

Met vriendelijke groet,  

Stichting Maatvast, 

 

Maarten Askamp,  

Directeur 

              

                      vooraankondiging     

                               Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 

              Zondagmiddag 12 januari 2020 

                                 Dorpshuis “Het Eiland” 

                                Van 15.00 tot 17.00 uur 

                            Stichting Maatvast & dorpsraad Beinsdorp 
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Nunchaku Do 

De Jong Sports wint 2 x Goud op ONK-Teams 
Op 23 november jl. werden er in Waspik de jaarlijkse ONK Nunchaku team 
wedstrijden gehouden, er deden in totaal 16 teams mee uit het hele land. Er 
waren twee onderdelen namelijk kumite en kata.  Sportschool De Jong 
Sports uit Nieuw Vennep deed mee met vier sterke teams. Met veel extra 
trainingen speciaal gericht op de ONK Teams was er glorie voor het 1e team 
senioren zij wonnen 2x Goud, Ook behaalde het 2e team van De Jong Sports 
zilver. 
 
Kata Synchroon  
Het eerste onderdeel was het Kata  
Het team bestaat uit drie deelnemers elke deelnemer loopt individueel de 
kata en daarna synchroon. Het 1e team van De Jong Sports bereikte de 
finale, na wat zenuwslopende  ronden behaalde zei de hoogste punten en 
Marissa de Jong, Ricardo de Jong en Jochem van Oorschot behaalde Goud 
op het onderdeel kata. 
 
Team indeling Kumite 
Een team bestaat uit 3 deelnemers, alle deelnemers draaien 1 partij van 2 
min 30 of wie het eerste de 6 punten heeft gescoord. 
Alle vier de teams van De Jong Sports bereikte de kwart finale. 
 
Halve finale 
Het 1e team van de sportschool uit Nieuw-Vennep behaalden knap de halve 
finale. 
Die ging tegen een school uit Sittard 
De toppers Marissa de Jong, Ricardo de Jong en Jochem van Oorschot 
wonnen de halve finale  met 2-1 dus door naar de finale. 
In de andere halve finale wist het team van De Jong Sports 2 knap te winnen 
dus ook Jort Peereboom, Sjoerd Leinberger en Jeroen Mense naar de finale. 
De finale werd uiteindelijk gewonnen door het 1e team met 3-0 en pakte 
hiermee hun 2e Goud van de dag. Het 2e team van de Jong won dus knap 
zilver. 

 
 



Ricardo de Jong gepromoveerd naar 3e Dan 
Op 23 november jl. werden er in Waspik de jaarlijkse ONK Nunchaku team 
wedstrijden gehouden,  
Tijdens dit toernooi heeft de 19 jarige Ricardo de Jong een bijzondere 
promotie ontvangen. 
Hij is bevorderd naar 3e Dan, dit allemaal voor zijn uitmuntende prestaties 
van de afgelopen jaren, dit is uniek want normaal word iemand pas na de 5e 
dan bevorderd een hele eer dus. 
Zo is Ricardo 23x Nederlands, 7x Europees en 5x Wereldkampioen. 
Hij heeft alle record te pakken binnen het Nunchaku do 
 
Ook werd zijn sportiviteit benadrukt tijdens de wedstrijden, alles op zeer 
hoog niveau. 
In 2017 was Ricardo uitgenodigd om een demo Freestyle te geven in Parijs 
Bercy één van de grootste vechtsport gala’s te wereld een grote eer. 
 
Een dik verdiende promotie voor dit nog jonge talent. 
 
Al met al weer een zeer geslaagde dag voor de talenten van De Jong Sports 
uit Nieuw Vennep 
Voor informatie kunt U kijken op www.dejongsports.nl    Of bel 0252515413 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dejongsports.nl/


Taart maken tijdens seniorensoos 

 
Met dank aan Stichting Actief 

Beinsdorp hebben we dinsdagmiddag 

26 november  leuke sinterklaas 

taarten gemaakt. Met hulp van 

Suzanne die stap voor stap uitleg gaf 

kwamen er hele vrolijke en kleurrijke 

taartjes te voor schijn. Met de rollers 

en fondant werd aan de slag gegaan 

en werden de taartjes in de vorm van 

de zak van Sinterklaas versierd met 

pietjes kadootjes en meer. Het was 

vooral een gezellige middag….. 
 

 

 

“Koken voor de buurt”  
 
Koken voor de buurt bracht deze maand heerlijke lekkerbekken warm 
gebracht door vishandel Baaij met uit de keuken aardappelrozetten, 
worteltjes en doperwten, appelcompote en als toetje Stoofpeertjes met vla en 
toefje slagroom. In januari zal de volgende “koken voor de buurt” 
plaatsvinden. De vrijwilligers zullen iedere laatste dinsdag van de maand 
hun beste beentje voor zetten om een lekkere maaltijd op tafel te zetten 
waarbij het samen eten voorop staat!!! 
 
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 voor koken voor de buurt op 28 januari kan tot dinsdag 21 januari 
via de mail eiland@maatvast.nl of bel naar “het Eiland” 0252-515142.  
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Mededeling Ankertje 

Beste lezer van nieuwsblad Het Ankertje.  

Het Ankertje afdrukken en bezorgen brengt veel werk en kosten met zich 
mee. Heeft u internet en een computer en/of tablet dan kunt u het Ankertje 
digitaal en in kleur lezen. Velen krijgen het Ankertje en ander Beinsdorps 
nieuws al via onze e-mail nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u dit ook? Als u zich 
nog niet aangemeld hebt voor de digitale versie kunt u een e-mail sturen 
naar  

info@dorpsraadbeinsdorp.nl.  

Wij proberen bij te houden waar in Beinsdorp nieuwe bewoners komen 
wonen en brengen daar dan een paar keer het papieren Ankertje. De 
bedoeling hiervan is nieuwe bewoners de gelegenheid te geven of ze in de 
toekomst het Ankertje willen blijven ontvangen en op welke manier. Heeft u 
nieuwe buren, meld ons het adres en wij zorgen dat daar een Ankertje in de 
bus valt. 

U kunt Het Ankertje natuurlijk ook lezen op onze website 
www.dorpsraadbeinsdorp.nl.  
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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 DECEMBER 

Zo 1 dec. 14.00 uur winterbridge 

Ma  2 dec. Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur 

Di 3 dec. Wandelgroep 09.30 uur,  soosmiddag 13.30 uur,  19.00 uur yoga,  

Wo 4 dec. Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen 

19.30 uur 

Do 5 dec. Oud papier ophalen 08.30 uur, Bridge 19.30 uur 

Vr 6 dec.  

Za 7 dec. Walking wheels 10.00 uur 

Zo 8 dec.  

Ma 9 dec. Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur 

di 10 dec. Wandelgroep 09.30 uur,  soosmiddag 13.30 uur 

Wo 11 dec. Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen 

19.30 uur, dorpsraadvergadering 19.30 uur 

Do 12 dec. Kookworkshop, Bridge 19.30 uur 

Vr. 13 dec. Minidisco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur 

Za. 14 dec.  

Zo 15 dec. Kerstmarkt 16.00 uur 

Ma 16 dec. Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur 

Di 17 dec. Wandelgroep 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur  

Wo 18 dec. Gym 65+ 09.30 uur, Kookworkshop 18.00 uur, Zumba 19.00 uur, vrij 

biljarten 19.30 uur, Sjoelen 19.30 uur 

Do 19 dec. Bridge 19.30 uur 

vr 20 dec. Postzegelvereniging 19.15 uur 

za 21 dec. Kerstbrunch 12.30 uur, Kerstshow van The Afterparty 20.00 uur 

Zo 22 dec.  

Ma 23 dec. Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur 

Di 24 dec. Wandelgroep 09.30 uur, kerstviering filipijnse gemeenschap 17.00 uur 

Wo 25 dec.  

Do 26 dec. Kerstwandeling 11.00 uur 

Vr 27 dec.   

Za 28 dec. Oudjaars klaverjastoernooi 13.30 uur 

Zo 29 dec.  

Ma 30 dec. Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur 

Di 31 dec. soosmiddag 13.30 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 
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