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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:
Gemeente Haarlemmermeer:
Straatcoaches (overlast jeugd)
Stichting Meerwaarde:
Meerlanden:
Jongerenwerk

dhr. H. Dommerholt
dagelijks van 09.00-13.00 uur
info@haarlemmermeer.nl
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
www.meerwaarde.nl
pi@meerlanden.nl
Norman.kortekaas@meerwaarde.nl

0900-8844
0900-1852

023-5698888

0297-381717
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 :
Inleveren vet:
Bibliotheek: `
Ophalen rommelmarkt spullen:

iedere 1e donderdag van de maand
mogelijk tijdens openstelling in het dorpshuis
open tijdens openstelling dorpshuis
Leo Fijneman 06-54696188

Voorwoord
Beste Beinsdorpers,
Allereerst wens ik u namens de hele dorpsraad natuurlijk een mooi en vooral
gezond 2020. De feestdagen zijn weer voorbij. Gelukkig is Oud en Nieuw
weer goed verlopen, zonder ongelukken of noemenswaardige schade.
Onze jeugd heeft 108 kerstbomen opgehaald, waarvoor ze bingokaarten
ontvingen. Heel fijn dat het aantal opgehaalde kerstbomen elk jaar weer
hoger is.
De bingo die avond was heel druk bezocht en op het eind van deze gezellige
avond kon iedereen met een presentje naar huis. Er is ons verzocht vaker
een bingo te organiseren en daar gaat de dorpsraad zich over beraden.
Inmiddels hebben wij ook in samenwerking met Sandy en Maatvast een
nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het was gezellig om met diverse
Beinsdorpers het glas te heffen op een mooi, nieuw jaar.
Het doet mij plezier u te kunnen melden dat de dorpsraad weer een
secretaris heeft.
Nadat Pim Nederstigt helaas zijn werkzaamheden als secretaris bij de
dorpsraad moest beīndigen wegens gezondheidsredenen hebben we Sander
Bergonje bereid gevonden deze taak over te nemen. Hij zal zich in het
volgende Ankertje aan u voorstellen.
Heel fijn dat we weer kompleet zijn, maar mocht u zin en tijd hebben bent u
altijd van harte welkom om de dorpsraad te versterken.
In dit nieuwe jaar heeft onze Beinsdorpse schaatster Esmee Visser bij de EK
afstanden in Heerenveen haar Europeze titel op de 3000 meter
geprolongeerd! Knap staaltje Beinsdorp. (Zo voelt het een beetje!)
Zoals u heeft kunnen lezen in het voorwoord van Januari staat er weer
voldoende op de agenda voor het nieuwe jaar. En we gaan weer ons best
doen! En nu op naar 't voorjaar. In Februari kunnen we meestal goed
merken dat de lente eraan komt. De dagen worden langer,
De bolletjes steken hun neusje al boven de grond en het zonnetje wordt al
warmer.
Mocht u een schaatsliefhebber zijn, dan hoop ik voor u dat de Ringvaart nog
dichtvriest en de ijsbaan open gaat.
Hoe dan ook,ik wens u een fijne maand in goede gezondheid en hopelijk tot
ziens bij 1 van de aktiviteiten in het dorpshuis, er komen weer genoeg leuke
dingen aan!
Hartelijke groet namens de dorpsraad,

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

Jeugdcircus Acrobatico brengt 8 februari
show Foresta Magica voor de jeugd
De circustheatershows van Acrobatico zijn zeer afwisselend door de
diversiteit in circusdisciplines en indrukwekkend door de creativiteit en de
kwaliteit van de acts. Verpakt in een originele show met mooie muziek en
prachtige kostuums is een voorstelling van Acrobatico altijd één groot
feest…!
Op zaterdag 8 februari kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
genieten van de magische circustheatershow ‘Foresta Magica’.
Dit alles dankzij de mooie donatie van toneelvereniging Ons Genoegen. We
hopen dat veel kinderen zullen komen genieten van deze voorstelling!!
Als je héél stilletjes het Magische Woud binnenstapt, dan zie je ze: de
Boswezens. Krioelende Kevers, sierlijke Hoepelelfjes op de grond en in de
lucht, Kwibbels die op paddestoelen dansen. Zie jij wat anderen niet zien?
Zoals één van die geheimzinnige blauwe Waternimfen. Of de Vuurvliegjes die
razendsnel de hoogte in verdwijnen?
Maar pas op! De Rollende Trol met haar Flitstoverbal en haar langbenige
Bosmonsters zorgen voor gevaar! Ze hebben al een klein meisje gestolen......
Zou de boswachter op zijn superfiets haar nog kunnen redden?
Kom het beleven in Acrobatico’s circusspektakel: Foresta Magica!
Datum: Zaterdag 8 februari
Tijd: 19.30 uur - 21.30uur
Voor jeugd van 6 t/m 12 jaar
Locatie: Dorpshuis Het Eiland te Beinsdorp
Toegang: €2,- (inclusief drankje & chips)
Reserveren via: eiland@maatvast.nl of 0252515142

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

Help ons aan stemmen
Zoals velen van u weten ben ik naast beheerder van Het Eiland ook
beheerder van de Meerkoet. Deze bestaat dit jaar 50 jaar en willen we graag
de nodige opfrisbeurt geven en binnen een uitstraling geven die meer van
deze tijd is. Hiervoor hebben we al fondsen aangeschreven en zelf een mooi
bedrag kunnen reserveren vanuit het verleden…. maar nu kunnen we met
dank aan Lisserbroek Samenmeer die ons steunen door een aanvraag bij het
ING Nederland Fonds te doen, nog een mooie bijdrage ontvangen. Hiervoor
heb ik u hulp nodig en vraag om via uw email een stem uit te brengen op
ons doel. Lees meer hieronder.
Bij voorbaat dank voor uw steun,
Sandy
De Meerkoet op weg naar de toekomst
Dorpshuis de meerkoet viert in september 2020 haar 50 jarig jubileum. Het
dorpshuis is ondertussen wat gedateerd. Tijd voor een opknapbeurt.
Lisserbroek Samenmeer doet mee aan de ING actie Help Nederland Vooruit.
Met de donatie willen we bijdragen aan het opknappen van de Meerkoet.
Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het donatiebedrag van het ING
Nederland fonds.

Zo kan je stemmen:
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.helpnederlandvooruit.nl
Selecteer Lisserbroek SamenMeer
Breng je stem uit
Bevestig je stem via de e-mail die je krijgt.

Of gebruik onderstaande link
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/lisserbroek-samenmeer
Heb je meerdere e-mail adressen? Dan kan je meerdere malen stemmen.
Elke stem telt!

Zondagmiddag 9 februari
in Het Eiland Gluren bij de Buren met optredens van

Remix (kwartet)
&
The Mocks
Bent u liefhebber van muziek kom dan deze middag genieten ven
beide zeer diverse optredens die de moeite waard zijn.
Remix een saxofoon kwartet spelen prachtige klassiek en lichte
jazznummers
Spelen om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur een set
The Mocks een jonge dynamisch en energiek powertrio die met een
mix van eigen muziek en beat en bluesnummers uit de jaren 60
iedereen doen laten swingen
Spelen om 12.45 uur, 14.15 uur en 15.45
Vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur staan de deuren van de Meerkoet
open en kunt u gratis binnen lopen en genieten!!! Voor iedere gast
staat een kopje koffie/thee klaar.
Blijf niet thuis maar kom vooral Gluren Bij de Buren……

Boekenmarkt zaterdag 15 februari
Zaterdag 15 februari staan de deuren van dorpshuis Het Eiland open voor de
boekenmarkt van Stichting Actief Beinsdorp. De markt staat vol met boeken,
cd’s en dvd’s. Dus bent u liefhebber loop dan binnen om rond te snuffelen.
Heeft u nog boeken die u kwijt
wilt dan kunt u deze brengen bij
Het Eiland. De opbrengst van de
verkoop komt wederom ten goede
van de vele activiteiten die
Stichting Actief Beinsdorp
ondersteunt.
Aanvang 11.00 uur tot 14.00 uur
Toegang gratis.

Zondag 1 maart winterbridge
In februari is er geen winterbridge middag aangezien deze samen zou vallen
met de kroegentocht van de Hillegomse bridgeclub.
Zondag 1 maart organiseert Bridgeclub Beinsdorp dan alweer de laatste
winterbridge middag. 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

Jaar begonnen met een goed bezochte
nieuwjaarsborrel
Zondag 12 januari stonden de deuren van Het Eiland open voor de
nieuwjaarsborrel georganiseerd door de dorpsraad en Het Eiland samen.
Voor iedere bezoeker een glaasje prosecco om te proosten op een goed en
gezond 2020 en een muntje voor nog een drankje naar keuze. De heerlijke
hapjes verzorgd door Thea en Marleen vielen ook goed in de smaak en zo
werd het met de vele aanwezige een gezellig middag waarbij veel handen
geschud en gesprekken werden gevoerd. Altijd een mooi moment om andere
Beinsdorpers te ontmoeten!!!

Opbrengst DE punten actie Lions Club H’meer
De DE punten actie van de Lions Club Haarlemmermeer-Host is weer
geëindigd met een prachtige opbrengst. Veel Ladies en Lions knipten en
telden weer 894.288 punten bijeen. De Lions, maar zeker de ‘Voedselbank”
zijn zeer tevreden met deze opbrengst .
Alle mensen die met zoveel zorg jarenlang hun punten spaarden en wilden
doneren voor het doel van pakken koffie voor “de Voedselbank
Haarlemmermeer” zijn de Lions zeer erkentelijk. Om zo’n geweldige
opbrengst mogelijk te maken hebben we natuurlijk veel hulp gehad. Zo
stonden de deuren van de 27 “Dorpshuizen” van de ”St. Maatvast” weer
open als inzamelpunt. Ook de dorpshuizen “de Oase” in Zwaanshoek, “het
Praatpunt” in Abbenes, “ “de Ontmoeting” in Buitenkaag”, “de Kern” in
Weteringbrug, “de Reede” in Rijsenhout, “de Olm” in Zwanenburg. Ook
deden een aantal kerken, verzorgingshuizen en verpleeghuis “Bornholm”
mee en dat heeft ook geen windeieren
gelegd. De winkels van de “de
Bruna” in de Symfonie in NieuwVennep en AH in Hoofddorp-C lieten
zich ook niet onbetuigd met mooie
opbrengsten. Door verlegde
Gemeente grenzen hebben dit jaar
ook Spaarndam en Haarlemmerliede
meegedaan. Allen die op welke wijze
dan ook hebben bijgedragen aan het
welslagen van deze actie worden door
de Lions Club Haarlemmermeer-Host
heel hartelijk bedankt.
Gelijktijdig was er de mogelijkheid om Oud en Vreemd Geld in de
inzameldozen te deponeren. Wat een mooie stapel bankbiljetten en 30 kg.
munten opleverde. Voorwaar ook weer een mooie steun in de rug voor het
doel om oogoperaties uit te voeren in de derde wereld landen. Jaarlijks
worden er 700.000 munten en 10.000 bankbiljetten ingezameld uit 160
verschillende landen. Een oogoperatie kost € 30. De Lions International
geven € 15,-- en de rijken betalen € 15,-- meer . Een soort “Robin Hood”
principe. Rijken betalen voor de armen.
In 20% van de Nederlandse Supermarkten staan de verzamelzuilen
(geel/blauw) van de plaatselijke Lions Clubs.
Toch altijd de moeite waard om er wat oude munten of biljetten in te gooien.

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”
Gezellig samen lekker eten en een praatje maken dat is waar koken voor de
buurt voor staat. Iedereen jong en oud is welkom aan te komen schuiven….
We verwachten onze gasten om 17.00 uur aan tafel.
De eerstvolgende keer is dinsdag 25 februari.
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 25 februari kan tot dinsdag 18
februari via de mail eiland@maatvast.nl of bel naar “het Eiland” 0252515142.

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!!!

Carnaval Disco voor de jeugd14 februari
Vrijdag 14 februari gaan de deuren van Het Eiland open voor de carnaval
minidisco in de middag en voor de themadisco in de avond.
Van 15.30 uur tot 17.00 uur carnaval minidisco voor kinderen t/m 5 jaar
met ouders/begeleiders. Entree € 1,50 incl. limonade en snoepje. Alle
kinderen mogen deze disco verkleed komen om er samen een leuk carnavals
feestje van te maken
Van 19.30 uur tot 21.30 uur thema disco “carnaval” Voor de jongens en
meiden van 6 t/m 12 jaar. Entree € 2,50 incl. welkomstdrankje en snoepje.
Carnval is het thema dus kom verkleed en trek de leukste gekste origineelste
outfit aan en maak kans op een prijsje. 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

Vooraankondiging uitgaansdag
Het duurt nog wel even, maar de datum voor het jaarlijkse uitje van de
Beinsdorpse senioren is bekend. Goed om alvast dinsdag 12 mei op de
kalender of in uw agenda te noteren. Gezien het programma moet het een
leuke dag worden die, evenals het afgelopen jaar, in ons dorpshuis zal
eindigen. Over inschrijven voor deze dag wordt u later nog geïnformeerd.

Iedere dinsdagavond en zondagochtend yogales
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 0683978163

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.

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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Fuchsiavereniging 13.00 uur, Toneelvoorstelling 19.30 uur aanvang 20.00
uur
Yoga 11.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, yoga 19.00 uur, poundles 19.30 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Circus Actabatico 19.30 uur
Yoga 11.00 uur, Gluren bij de buren 12.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, yoga 19.00 uur, poundles 19.30
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Mini carnavalsdisco 15.30 uur, thema carnavalsdisco 19.30 uur
Boekenmarkt 11.00 uur
Yoga 11.00 uur,
Pastel schilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, Yoga 19.00 uur, poundles 19.30 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 12.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, mannenkookles 19.00 uurKlaverjassen 20.00
uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur,vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, koeken voor de buurt 17.00 uur, Yoga 19.00 uur, poundles 19.30 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 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

