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Voorwoord
Beste bewoners,
Hierbij alweer het laatste voorwoord van 2019. Het inluiden van 2019 is in
mijn beleving nog maar pas gebeurt of wij gaan alweer klinken op het jaar
2020. Er zijn best wel wat activiteiten en bijeenkomsten geweest waar de
dorpsraad zijn energie in heeft gestoken het afgelopen jaar. Van de vaste,
elke week terugkerende activiteiten, kunt u genoeg lezen in het Ankertje, die
u digitaal maar indien gewenst ook op papier kunt lezen. Eenmaal per jaar
brengen wij de papieren versie langs voor alle nieuwkomers want er zijn dit
jaar een aantal woningen van eigenaar gewisseld en een aantal woningen
bijgebouwd. In random volgorde neem ik u mee naar een aantal activiteiten
c.q. bezigheden van het afgelopen jaar.
Als nieuwkomer in de Haarlemmermeer konden wij dit jaar onze nieuwe
burgemeester Marianne Schuurmans verwelkomen, de inauguratie was een
plechtige en leuke bijeenkomst waar ik samen met Ria aanwezig was. Wij
hopen dat zij binnenkort eens langs komt in ons dorp om o.a. onze mooie
aanwinsten te bewonderen.
Al vaker genoemd maar toch wil ik de twee extra AED kasten benoemen.
Mede door het extra geld, wat wij hebben opgehaald tijdens Beinsdorp Local
Live en donaties, hebben wij twee AED kasten mogen ophangen te weten bij
C & T op de Hillegommerdijk en op de Venneperweg nabij de
fietsoversteekplaats. Hierdoor, en de AED kast bij het dorpshuis hebben wij
als klein dorp een 100 % dekking. Ook het aantal burgerhulpverleners was
december 2018 van 8 stuks gestegen naar 16 hulpverleners. Dit mede door
de opleiding die Rob Hulsebosch gratis heeft aangeboden.
Voor het inzamelen van de kerstbomen is 4 januari gereserveerd. Voor elk
ingeleverde boom kunnen de kinderen een gratis bingolootje krijgen en in de
avond hiermee doen met de familiebingo met prachtige prijzen. Deze avond
zal om 19.30 uur starten. Een andere aanwinst was het aanplanten van
extra groen, de mooie boom in het voormalige speeltuintje in de Rietkraag
en de fruitbomen die op diverse plaatsen zijn gepland. In de zomer kunnen
de bewoners er de vruchten van plukken. Wel heel jammer dat een van de
boompjes door vandalen is stuk gemaakt. Blijkbaar is vernielen een leuke
bezigheid. Het zou fijn zijn om regelmatig in gesprek te gaan met uw
kinderen over dit soort niet te tolereren gedrag.
Over tolereren gesproken, het valt op dat de weggebruikers op de
Hillegommerdijk en Venneperweg steeds agressiever en sneller door het dorp
heen scheuren en elkaar geen voorrang willen geven met gevaarlijke situaties
tot gevolg. De gemeente heeft besloten een bureau in de arm te nemen en
diverse flankerende maatregelen te gaan onderzoeken. Deze maatregelen zijn
i.s.m. de dorpsraad van Zwaanshoek uitgewerkt en kunnen bijdragen aan
veiliger auto en fietsverkeer. Wij hopen dat er positieve resultaten uitkomen.

Verder heeft er pas geleden een prettig gesprek plaats gevonden met een
groepje enthousiaste inwoners en het toen nog Statenlid van Noord Holland,
de heer Adnan Tekin. Er is gesproken over de gevolgen van de aanleg van
een duinpolderweg in een Zuid als ook een Middenvariant en de gevolgen
daarvan in positieve dan wel negatieve zin. De bewoners konden hun verhaal
goed kwijt. Er zou nog een tweede gesprek gaan plaats vinden in Januari
2020 maar zoals u wellicht weet is de heer Tekin afgetreden m.b.t Tata Steel.
Zijn opvolger is nog niet bekend maar wij houden dit nauwlettend in de
gaten. De presentatie, met de diverse flankerende maatregelen die getoond is
in het gesprek, nemen de dorpsraden van Beinsdorp en Zwaanshoek mee in
gesprekken met omliggende dorpen om zo een mooi breed gedragen
draagvlak te creëren zodat de gemeente kan starten met uitvoeren van deze
maatregelen.
De Haarlemmermeer wil ook graag een nieuwe dienst lanceren.
“Automobiel” is een platform waar een chauffeur zich kan aanmelden om
tussen 09.00-21.00 met zijn of haar auto mensen zonder auto van A naar B
te kunnen brengen. Voor €15, per jaar kun je jezelf aanmelden en de
chauffeur krijgt €0.30 per gereden kilometer vergoeding. Dat is een leuke
manier om elkaar te willen helpen. Hoe dat verder gaat lopen weet ik nog
niet maar wij houden u op de hoogte. Verder is dit jaar nog gesproken over
toerisme in de Haarlemmermeer, Participatie m.b.t Nieuw Vennep West,
veiligheid in onze eigen woonomgeving, woningbouw, wateroverlast, overlast
van hangjongeren, flitspaal, smiley’s, parkeerplaatsen en nog veel meer. Ik
wil u verder nog op de hoogte brengen van het heugelijke feit dat de
dorpsraad is uitgebreid met een lid n.l Sander Bergonje. Hij gaat het
secretariaat overnemen en heeft ook leuke nieuwe ideeën maar daar gaat hij
later zelf iets over vertellen. Heeft u ook interesse om de dorpsraad te
versterken dan bent u welkom om ook eens een vergadering bij te wonen.
Hulp is er nooit genoeg.
De dorpsraad wil iedereen een heel mooi nieuw jaar toewensen in ons mooie
dorp en vooral veel gezondheid. Het glas hierop gaan wij heffen wij op 12
januari vanaf 15.00 tot 17.00 en hopen u daar te zien en gaan 2020 met vol
vertrouwen tegemoet.
Greet Plaatzer

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

Kerstmarkt gezellig en sfeervol
Zondag 15 december j.l. was daar de jaarlijkse kerstmarkt met o.a. verkoop
van tweede handskerstspullen waarvan de opbrengt weer ten goede komt
aan Stichting Actief Beinsdorp en daarmee weer wordt gebruikt voor diverse
activiteiten. Zo heeft men deze middag kunnen genieten van de Hillegomse
Harmoniekapel en van het koor Take Five. Verder waren er kraampjes met
mooi gemaakte kaarten, hobbyartikelen van Inky’s ateliers, kinderkleding
van MilKi-kids, kerststukken, schilderijen van Nora Mens en was Bets Post
aanwezig met Optidee artikelen. De dames achter de kraam hadden het druk
met de verse erwtensoep, broodjes braadworst, appelflappen en oliebollen.

Aan de kinderen was ook gedacht want Marit en Lynne hadden de
knutselhoek en daar werd goed gebruik van gemaakt. Lynne was lekker druk
met het schminken van de kinderen en gingen er mooie creaties voorbij.
Kortom een leuke activiteit voor jong en oud. Met dank aan alle vrijwilligers
die hun steentje hebben bijgedragen.

Opbrengst collecte Leger Des Heils
In de week van 25 november tot en met 30 november heeft de jaarlijkse
collecte van het Leger des Heils weer plaatsgevonden. Maar liefst 6
collectanten hebben in weer en wind geld ingezameld. Ieder nam een bepaald
gedeelte van ons dorp onder haar of zijn hoede en in totaal is er het bijzonder
mooie bedrag van € 308,76 opgehaald. Dit is net iets meer dan verleden jaar.
Beinsdorp heeft zich wat betreft het in totaal opgehaalde bedrag dus van zijn
beste kant laten zien. Alle collectanten worden ook vanaf deze plaats nog
eens bijzonder hartelijk bedankt voor hun inspanningen!
Kees Lippens, collecte coördinator”

Toneelvereniging Pankras speelt in Het Eiland
“Zonde van de zusters”
Met lovende kritieken speelde toneelvereniging Pankras op hun thuisbasis in
Sassenheim; met veel plezier het stuk “Zonde van de zusters”. Na het
stoppen van onze eigen toneelvereniging Ons Genoegen ontstond het idee om
andere verenigingen te vragen om in Het Eiland hun stuk te brengen. En met
veel enthousiasme werd daar door toneelvereniging Pankras op gereageerd
en komen zij nu in Het Eiland spelen.

zaterdagavond 1 februari om 20.00 uur
kunnen toneel liefhebbers komen genieten van het stuk “Zonde van de
zusters”. Het vervolg op “Zusters in zaken” eerder op het podium gebracht
door Ons Genoegen.
Het ooit in financiële nood verkerende klooster is inmiddels omgedoopt tot
pretpark. De nonnen en hun pastoor proberen nu geld te verdienen met de
“unieke beleving voor ieder die graag eens een aantal dagen het rijke
katholieke leven wil ervaren”. In het stuk worden thema’s als dementie,
alcoholisme, homoseksualiteit en de overgang met veel humor benaderd.

Kaarten à €7,50 zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de bar in Het Eiland, via de
mail Eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142

Mooie creaties tijdens kerstukken maken
Dinsdag 17 december organiseerde Stichting
Actief Beinsdorp een middag kerst stukjes
maken. De 24 aanwezige hebben met alle
ingezamelde decoratiemateriaal en door de
vrijwilligers geregelde en deel gesponsorde
groen door van Zanten en kersttulpen door
mooie creatieve stukken gemaakt.
Samen met andere iets leuks doen dat is wat
de Stichting wil bereiken met deze
activiteiten….en gezien de opkomst en
resultaten is dat meer dan geslaagd….
Meer foto’s op de facebookpagina van
dorpshuis Het Eiland

Zondag 5 januari winterbridge
t/m maart organiseert Bridgeclub Beinsdorp iedere 1e zondagmiddag van de
maand de winterbridgemiddagen. Zondag 5 januari 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

Donatie Meerlandenfonds voor Stichting Actief
Beinsdorp
Voor de o.a. de activiteit “koken voor de buurt” had Stichting Actief
Beinsdorp onlangs een aanvraag ingediend bij het Meerlandenfonds.
Onze aanvraag is beloond met een cheque van € 525,- voor investering in
kookmaterialen. Wij zijn het Meerlandenfonds dan ook dankbaar voor deze
bijdrage en zullen deze goed benutten.

MeerWaarde zoekt Buurtbemiddelaars
Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de
medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met
weerstand? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling.
Voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat volg je een training
buurtbemiddeling. De eerstvolgende trainingsdagen vinden plaats vrijdag 31
januari en zaterdag 1 februari 2020. Aan de opleiding zijn geen kosten
verbonden.
Buurtbemiddelaars werken in tweetallen en proberen de buren die overlast
van elkaar ervaren gezamenlijk om de tafel te krijgen. Ze begeleiden het
gesprek, spelen niet voor rechter en vellen geen oordeel. Zij proberen de
ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te
laten bedenken. De buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers en
hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is voor de bewoners
kosteloos.
Heb je interesse en/of wil je meer informatie, neem dan contact op met
Nelleke van Wonderen, coördinator buurtbemiddeling Haarlemmermeer via
telefoonnummer 023-5698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Douwe Egberts punten en vreemd oud geld voor
het goede doel
De Lionsclub heeft in de Maatvast locaties een inzameldoos staan voor
Douwe Egberts punten en vreemd en oud geld. Voor iedere 600 DE punten
schenkt Douwe Egberts een pak koffie aan de voedselbank. En met de
opbrengst van het vreemde en oude geld kunnen er oogoperaties worden
uitgevoerd in de derde wereld. Voor iedere 10 euro kan een blind persoon
weer zien.
In de bar van het Eiland staat tot 12 januari ook een inzamel doos; dus heeft
u DE punten of ergens nog oud of vreemd geld dan is dat meer dan welkom.

Verdien bingokaarten bij kerstbomeninzameling
Zaterdag 4 januari is er weer de jaarlijkse kerstbomeninzameling van de
Meerlanden. Heeft u een echte kerstboom dan kunt u deze in de ochtend van
4 januari zichtbaar aan de weg plaatsen zodat de kinderen deze kunnen
ophalen en inleveren bij de container die de Meerlanden heeft klaar staan bij
het dorpshuis. Voor iedere ingeleverde boom ontvangen de kinderen dit jaar
een VIP bingokaart (een kaart voor iedere ronde) voor de familiebingo die
4 januari s ’avonds in het dorpshuis zal worden georganiseerd en daarmee
dus kans maken op 1 van de vele leuke prijzen.
Het inleveren van de bomen kan van 14.00 tot 15.00 uur.
We hopen dat veel kinderen helpen de bomen te verzamelen zodat we na
4 januari geen bomen meer op straat zullen vinden. Is er nog wel een boom
achter gebleven dan kan deze worden neergelegd op de eerst volgende vaste
GFT dag.

Familiebingo zaterdag 4 januari
We willen het nieuwe jaar gezellig beginnen met een familie bingo voor jong
en oud. Iedereen is dan ook van harte welkom op zaterdagavond 4 januari.
De zaal van het dorpshuis gaat om 19.15 uur open en de bingo zal om 19.30
uur beginnen. We spelen 2 rondjes met daartussen een pauze.
De bingokaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten € 1,00 per stuk of
verzamel ze tijdens de kerstbomeninzameling eerder die dag.
Wij zorgen voor leuke prijzen met voor ieder wat wils; het enigste wat u hoeft
mee te nemen is een dosis geluk en een goede pen!!!!
Het activiteitenteam van de dorpsraad

Nieuwjaarsborrel in Het Eiland
Voor alle bewoners, bezoekers, leden van de verenigingen en de vrijwilligers,
organiseren Stichting Dorpsraad Beinsdorp en Stichting Maatvast samen de
nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 12 januari.
Om 15.00 uur staat voor ieder een glaasje bubbels klaar om samen te
proosten op het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsborrel
zondag 12 januari 2020
Dorpshuis “Het Eiland”
Van 15.00 uur tot 17.00 uur

We hopen vele van u te mogen ontvangen in het Eiland,
De dorpsraad en medewerkers van Het Eiland

De medewerkers
van dorpshuis
“Het Eiland” wensen
iedereen een gezond
en voorspoedig 2020!!!

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.

Automobiel vanaf februari ook in Beinsdorp?
Automobiel is een project wat al loopt sinds juni 2019 in Badhoevedorp maar
wat hopelijk vanaf februari 2020 ook gaat lopen in Beinsdorp, Buitenkaag,
Burgerveen, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Weteringbrug.
Wat is AutoMobiel? AutoMobiel is voor ouderen en minder mobiele
inwoners die zelf geen vervoer hebben dé oplossing. Naar een
ontmoetingsactiviteit, een doktersbezoek, op visite gaan of er gewoon even
uit. Geselecteerde vrijwillige chauffeurs brengen en halen u met hun eigen
auto van deur tot deur en lopen indien gewenst met u mee. Dit initiatief is
een samenwerking tussen diverse Meer voor Elkaar partners waaronder
gemeente Haarlemmermeer.
Hoe werkt het? Word lid van AutoMobiel voor € 15,- per jaar, vervolgens
kunt u onbeperkt vervoer aanvragen door tussen 09.00 - 21.00 uur te bellen
naar Servicepunt Thuiswonen. Die kijken naar beschikbaarheid en plannen
uw persoonlijke vervoer. U betaalt contant aan de chauffeur € 0,30 per
kilometer.
Chauffeur worden? Wilt u als vrijwilliger écht het verschil maken, bent u
vanaf 4 uur per week beschikbaar en vindt u het leuk om met uw eigen auto
inwoners mobiel te houden, dan zoeken wij u!
Waar? In juni 2019 is AutoMobiel in Badhoevedorp gestart. Vanaf februari
2020 ook in Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Leimuiderbrug,
Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Weteringbrug.
Iets voor u? Bel naar 088 - 700 4100 / www.servicepunt-automobiel.nl

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 65plus 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

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

“Koken voor de buurt”
Ook in 2020 gaan we “Koken voor de buurt” de eerste keer zal zijn op
dinsdag 28 januari.
Voor wie is “Koken voor de buurt” bedoeld?? Eigenlijk voor iedereen die het
gezellig vind om samen met anderen te eten en ondertussen een praatje te
maken. 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.

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!!!

Disco voor de jeugd
Vrijdag 17 januari 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 “apres ski” 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 0252515142

Gasten genoten van kerstbrunch
Stichting Maatvast organiseert ieder jaar met de kerstdagen op haar locaties
kerstmaaltijden voor bewoners. Dit jaar ging dat in samenwerking met de
Rabobank die vanuit het Coöperatie fonds een financiële bijdrage heeft
geleverd om deze maaltijden mogelijk te maken.
Zaterdag 21 december hebben dan ook 50 genodigden mogen genieten van
de verzorgde kerstbrunch door de vrijwilligers die dit met veel plezier hebben
klaar gemaakt.
Er was met dank aan Stichting Actief Beinsdorp ook een muzikale invulling
gegeven aan de middag door een optreden van het koor de Bolle Mina’s.

Vooraankondiging “Gluren bij de buren”
Zondagmiddag 9 februari wordt er in de Haarlemmermeer “Gluren bij de
Buren” georganiseerd. Hierbij zijn in diverse huiskamers maar ook gebouwen
verschillende uitvoeringen, voordrachten of muzikale optredens te zien.
Het Eiland is die middag ook open als huiskamer waarbij 2 muzikale acts
zullen optreden. Extra leuk is dat in beide acts Beinsdorpse bewoners zitten
dus nieuwsgierig naar wat voor muzikaal talent we in Beinsdorp hebben dan
zeker even binnen lopen. Toegang is gratis en de deuren staan open van
12.00 tot 17.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda in de volgende editie meer over de
acts.

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.

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.

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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nieuwjaarsdag
Bridge 19.30 uur
Kerstbomeninzameling 14.00 uur, familiebingo 19.30 uur
14.00 uur winterbridge
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur,
yoga 19.00 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga, nieuwjaarsborrel 15.00 uur
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur,
Yoga 19.00 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur, dorpsraadvergadering 19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Minidisco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur
Koppelsjoelen 10.00 uur
Yoga
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur,vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur,
Yoga 19.00 uur
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
Walking Wheels 10.00 uur
Yoga
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30 uur,
Yoga 19.00 uur
Bridge 19.30 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

