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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 dorpsgenoten,
Maandag 3 maart is onze burgemeester Marianne Schuurmans bij ons op
bezoek geweest, vergezeld door onze gebiedsmanager Lia van der Pol. Het
gesprek was vooral gericht op kennismaking, natuurlijk hebben wij haar kort
kunnen vertellen over het reilen en zeilen in en om Beinsdorp. Tijdens het
bezoek hebben we een aantal onderwerpen besproken zoals woningbouw,
mobiliteit, parkeeroverlast en openbaar vervoer. Natuurlijk kwam verkeer ter
sprake, dat is een doorlopend onderwerp. Greet zit namens de dorpsraad in
de werkgroep Duinpolderweg en heeft haar rol hierin toegelicht. Ook al ligt
het project in de vriezer, de werkgroep zit niet stil en zet zich hard in voor
andere mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden voor al het verkeer in
en om Beinsdorp en Zwaanshoek.
Het was een gezellig en goed kennismakingsgesprek en voor herhaling
vatbaar!
Helaas gaat het tweejaarlijks overleg met gemeente, politie en andere
betrokken partijen deze keer niet door, hopelijk in september wel. Diverse
vergaderingen zijn geannuleerd maar dat betekent niet dat we stilzitten. Als
u meer wilt weten over de dorpsraad of heeft u vragen, opmerkingen over
bepaalde onderwerpen of heeft u hulp van ons nodig mail dan naar
postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl. Dan zal onze secretaris Sander Bergonje u
een reactie geven.
Ondanks dat u niets anders meer leest en hoort in de media wil ik het er
toch kort over hebben: het Coronavirus. Daar kunnen we niet omheen, ook
ik werk verplicht thuis en houden wij iedereen op gepaste afstand. Je voelt
en ruikt het niet maar het virus ligt op de loer, daarom toch voorzichtig zijn
en het sociale leven op een heel laag pitje zetten. Gelukkig laat het weer het
steeds meer toe om even naar buiten te gaan om frisse lucht te halen.
Ik zag zojuist een bericht op Facebook dat Leo Fijneman, vanuit de Stichting
Actief Beinsdorp, de ouderen in Beinsdorp een fleurige plantenbak heeft
gebracht. Zo brengt hij de gezelligheid bij hen thuis, wat een mooi gebaar!
Waar een klein dorp toch groot in kan zijn, geeft mij een warm gevoel.
Laten we met elkaar een beetje naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.
Soms is een klein gebaar een heel waardevol gebaar!
De komende tijd word een vreemde en onzekere (Corona)tijd waarbij we
gepaste fysieke afstand van elkaar zullen moeten houden maar ik hoop dat
we toch wat vaker aan elkaar denken en contact met elkaar houden om
elkaar te steunen.
Ik wens iedereen vooral veel gezondheid toe voor de komende tijd!
Lieve groeten,
Wendy Oudshoorn
Dorpsraad Beinsdorp

Geen Duinpolderweg
Geen duinpolderweg!! Hieronder heb ik een compilatie gemaakt van de
reacties vanuit de gemeente en Provinciale Staten m.b.t. de duinpolderweg.
De provincie Noord-Holland heeft definitief een streep gezet door de
Duinpolderweg.
In een stuurgroep vergadering van gisteren is dit besluit genomen.
Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering
van het openbaar vervoer en de fietspaden.
De provincie wil dus uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4
en de N205 opwaarderen. De rest van de Duinpolderwegroute wordt niet
uitgevoerd: de doortrekking tot aan de Haarlemmerstraat (N208), de randweg
bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse.
Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof heeft hiermee
duidelijkheid geschept. De Zuid-Hollandse partijen, de gemeente
Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam betreuren dat de provincie
Noord-Holland niet meer voor een totaaloplossing voor de bereikbaarheid van
de Haarlemmeer en de Bollenstreek kiest. Want op een aantal andere grote
vraagstukken is hierdoor nog geen duidelijkheid.
De weg ten zuiden van Lisse en Lisserbroek (ook wel Poelweg genaamd) en de
aanpak van de overlast die het doorgaande verkeer met zich meebrengt in de
kernen Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek blijven nog steeds actueel.
Hoewel de partijen van mening verschilden over de ligging van het tracé
begrijpt iedereen goed de teleurstelling hierover bij de Zuid-Hollandse
partijen. Binnenkort, afhankelijk van de Coronasituatie, zal gekeken worden
hoe de bovenregionale vraagstukken die er liggen op het gebied van de
bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingen beantwoord kunnen
worden. Daar horen ook de HOV verbinding Noordwijk - Schiphol en de
regionale fietsverbindingen bij. Dit zal niet altijd even eenvoudig zijn. De
alternatieve maatregelen die Wim Kruyt voorzitter van de dorpsraad
Zwaanshoek en ik, namens de dorpsraad Beinsdorp, hebben gemaakt
worden, zodra het mogelijk is, besproken met Gedeputeerde heer Olthof en
Wethouder Ruigrok van de Haarlemmermeer.
Ik houd u op de hoogte!!
Namens de Dorpsraad Beinsdorp
Greet Plaatzer

Bericht vanuit Het Eiland
De deuren dicht, geen activiteiten, geen gezellige
reuring, parkeerruimte in overvloed dat is het beeld
wat je nu ziet als je langs het dorpshuis loopt.
Gebeurd er dan helemaal niets……jawel het team is
driftig aan het schoonmaken en opruimen en
maakt van de nood een deugd.
Maar nog belangrijker is dat we ook gewoon bereikbaar zijn voor zomaar een
praatje of hulpvraag voor als u niet uit huis kunt, vanwege de maatregelen
en de oproep om niet uit huis te gaan als u koorts heeft en of verkouden
bent. U kunt en mag altijd bellen we staan u graag voor u klaar. U kunt
gewoon naar het dorpshuis bellen (0252-515142) de telefoon staat
doorgeschakeld.
Uiteraard hopen wij u snel weer te kunnen ontvangen en dat de activiteiten
opgepakt mogen worden. Volg daarom a.u.b. allemaal de adviezen en
maatregelen van het RIVM op.
Namens het hele team; let op uw zelf en de omgeving en dan zien wij u graag
z.s.m. weer in Het Eiland!!!
Mvg Sandy Goezinne

Geen uitgaansdag 12 mei a.s.
Beste 65-plussers in Beinsdorp
Het zal u niet verbazen dat we genoodzaakt zijn de op 12 mei a.s. geplande
uitgaansdag voor de senioren van Beinsdorp te annuleren. In verband met
de uitbraak van het Corona virus zijn de te bezoeken accommodaties
gesloten en is reizen met een touringcar onverantwoord en door de opgelegde
beperkingen nu niet mogelijk.
Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zal het bestuur zich beraden of op
een later tijdstip dit jaar nog iets georganiseerd kan worden.
Voor nu veel sterkte in deze spannende tijd.
Namens het seniorenbestuur
Arnold de Groot, secretaris

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare herinnering aan
de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij u kennis van het
onverwachte overlijden van mijn lieve echtgenote en moeder.
Catharina Antje Petronella Schregardus-van Limpt
-Tiny –
21 november 1941

23 maart 2020
Ben
Jaap
Gradus †

Correspondentieadres:
Venneperweg 1229 A
2144 KH Beinsdorp
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden

20 april via de mail eiland@maatvast.nl of op
Venneperweg 1227
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.

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!!!

GEVRAAGD
NOG GOEDE EN BRUIKBARE ROMMELMARKT SPULLEN
VOOR ONZE MARKTEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Zoals:
BOEKEN, CD’s , DVD’s
LP’S EN SINGELTJES
ROMMELMARKT SPULLEN ZOALS KLEINE INTERIEURARTIKELEN,
KLEINE HUISRAAD, ELECTRONICA, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN,
KEUKENGEREI
OUDE KLOKKEN, GEREEDSCHAP, EN ANDERE LEUKE ZAKEN
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

NL Doet bericht
I.v.m. het coronavirus waren landelijk de NL Doet dagen geannuleerd. Ons
plan om de bloembakken op te fleuren staat tot nader bericht even in de
koelkast en zullen we zodra het weer kan en mag oppakken.
Bij deze wil ik wel even mijn dank uitbrengen aan de enthousiaste
vrijwilligers die zich hadden gemeld om deze dag te komen helpen!!! Dit
wordt namelijk zeer gewaardeerd; want vele handen maken licht werk en
samenwerken is nog altijd vele male leuker dan alleen!!!!
Mvg Sandy

Rommelmarkt/kofferbakmarkt uitgesteld
Helaas zal de rommelmarkt die Stichting Actief Beinsdorp 17 mei zou
organiseren i.v.m. met het coronavirus geen doorgang kunnen hebben.
We gaan ons beraden op een nieuwe datum later in het jaar maar komen
daar op terug zodra er weer groen licht is voor dit soort bijeenkomsten.
Stoppen we nu met spullen inzamelen??? Nee hoor u kunt altijd nog spullen
kwijt en hiervoor kunt u terecht bij Leo Fijneman.
Hij is te bereiken op 06-54696188

“Koken voor de buurt”
De vrijwilligers vinden het heel jammer dat de komende periode “Koken voor
de buurt” geen doorgang kan vinden. Met veel plezier koken wij maandelijks
voor de gasten die gezellig komen aanschuiven.
Zodra de deuren van het Eiland weer open mogen zullen we deze activiteit
weer voortzetten en bent u weer van harte welkom om gezellig samen te eten
en een praatje te maken.
Graag tot snel en in goede gezondheid,
Het Kookteam

Stichting Actief Beinsdorp zit niet stil
Helaas hebben we net als vele andere ook onze activiteiten moeten
annuleren. Geen voorjaarstukjes maken, paasbrunch en ook de
rommelmarkt zal 17 mei niet kunnen doorgaan…..maar dat wil niet zeggen
dat we niet vooruit kijken en hopen dat we snel weer aan de slag kunnen.
Wellicht geeft deze situatie u inspiratie en heeft u een goed idee voor ons
dorp. Laat het ons dan weten (tel. 06-10636700 of mail
s.goezinne@quicknet.nl)
wellicht kunnen we u helpen met het
uitvoeren/ organiseren. Dat is waar
Stichting Actief Beinsdorp voor
bedoeld is….
Om de senioren niet te vergeten in
deze lastige periode hebben Leo en
Jaap met veel plezier afgelopen week
bij de senioren; die bekend zijn bij het
seniorenbestuur van Beinsdorp een
fleurige plantenbakje gebracht.
Bent u nu ook 65 jaar maar is het
seniorenbestuur daar niet van op de
hoogte laat het dan even weten aan het seniorenbestuur (Arnold de Groot
06-11841066.)
En bij deze roepen we alle kinderen op om een vrolijke paastekening en of
knutsel te maken en deze in te leveren in de brievenbus aan de Rietkraag 5.
Met deze tekeningen gaan we bewoners verassen. Voor de
kinderen die deelnemen zal de paashaas tijdens de
paasdagen iets lekkers brengen.
Heel belangrijk…..Lever bij je tekening ook een briefje
met daarop je naam en adres zodat de paashaas je
weet te vinden. Wij hopen op veel mooie creaties!!!

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 (tel. Sandy 06-10636700)

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.
Bent u 18 jaar of ouder en wilt u zich 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

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

