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Voorwoord
Het is een hele bijzondere tijd waarin we op dit moment zitten en we zijn er
nog lang niet. Terwijl ik dit voorwoord schrijf heb ik net de persconferentie
gevolgd en deze was weer duidelijk. Er veranderd voor velen van ons nog
weinig in de regels die opgelegd zijn voor wat betreft Covid-19.
“Voorzichtigheid is nu beter dan spijt achteraf”. Dat zijn de duidelijke
woorden van premier Rutte. We zitten al weer ruim 6 weken thuis en dat is
voor velen heel lastig. We worden allemaal beperkt in onze vrijheid maar het
is echt nodig om gezond te blijven en te voorkomen dat we elkaar besmetten.
De jeugd zal weer langzaam opstarten na de meivakantie met onderwijs en
sport maar de rest van de regels blijven nog gehanteerd. Er wonen best veel
ouderen bij ons in het dorp. De sociale contacten zijn beperkt. Ons
dorpshuis was voor deze groep maar ook voor vele anderen een fijne
ontmoetingsplek met verschillende activiteiten. Het dorpshuis zal door de
opgelegde maatregelen dan ook nog wel een tijdje dicht blijven.
Vorige week hebben we toch onze dorpsraadvergadering gehouden maar dan
via videobeeld. Afgelopen periode zijn vele thuis werkende mensen daar al
bekend mee geworden, zodat je toch contact kunt onderhouden met je werk.
Waarom dan niet een Dorpsraadvergadering?
Hier hebben we het o.a gehad over diverse zaken die spelen zoals de gevolgen
van de beslissing dat er geen Duinpolderweg komt. Greet heeft een oproep
geplaatst wie graag wil mee praten over de verkeersveiligheid in ons dorp.
Daar is een reactie opgekomen en Greet zal hiermee in contact treden. Het is
altijd fijn dat er mensen willen meedenken, zeker als het over verkeer gaat en
onze veiligheid.
Een week voor Pasen hebben wij als dorpsraad jullie allemaal een kleine
attentie bezorgt, ook namens de senioren en dit is positief ontvangen, een
klein gebaar in deze moeilijke tijd is dan ook op zijn plaats.
De sloop van de oude boerderij op de Hillegommerdijk is enige tijd geleden
afgerond en bouwrijp gemaakt. De doorgang van het fietspad heeft daar een
paar weken behoorlijk hinder van gehad en dit zal nog wel een tijdje zo
blijven. Binnenkort heb ik weer een afspraak met de gemeente over het
onderhoud van het fietspad en de stoepen in Beinsdorp. Afgelopen week
ontbraken er weer een aantal stoeptegels voor het dorpshuis en dit is
gemeld. Dit is dan weer binnen een paar dagen opgelost. Ik loop zelf met
mijn hond elke dag door ons dorp en zie dan ook veel. Als er iets stuk is of
zoals vandaag, dat ik zie dat de prullenbak bij de ijsbaan uitpuilt, dan maak
ik direct een foto in de BuitenBeter app van de gemeente en verstuur dit ter
plaatse. Vaak wordt dit de volgende dag al opgepakt.
Ik heb zelf een hond en ruim de hondenpoep op maar ik erger mij wel aan
hoeveel hondenpoep er overal ligt. Neem gewoon zakjes mee en als je het
uitlaten van je hond aan je kinderen overlaat, gelden de zelfde regels.
Helaas hebben een aantal gasten (vermoedelijk jongelui die zich een beetje
vervelen) het hok van de ijsclub onder gekliederd. Met grote letters staat er
o.a ketamine op, heel bijzonder dat je een grondstof voor xtc pillen erop
schrijft. De ijsclub is op de hoogte en zal dit weer opknappen. Het gras is
weer gemaaid en het hek weer open, lekker om even een balletje te trappen.

Vorig jaar hebben we een 10 tal fruitbomen geplant. Deze staan al mooi in
bloei. Helaas na een week na de planting is er al 1 vernield, zo jammer!
Ik wil dan nu ook een ieder namens de dorpsraad toewensen dat je gezond
blijft en houdt nog even vol!
Namens de Dorpsraad
Ria de Groot.

Gezocht:
Verkeer meedenker/prater
Draag jij ons dorp een warm hart toe en altijd al mee willen praten over de
verkeersproblemen in ons dorp dan is dit je kans.
Nu de duinpolderweg definitief van de baan is zoeken wij wel verder naar
oplossingen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid tewaarborgen.
Ook de komst van woningbouw in de gemeente gaat voor meer verkeer
zorgen.
De dorpsraad zoekt versterking op het gebied voor deze verkeersproblematiek
en wil bijdragen aan oplossende maatregelen, niet alleen voor het dorp maar
ook streek overschrijdend. Hiervoor is een werkgroep opgericht in
samenwerking met de dorpsraad van Zwaanshoek. Greet Plaatzer neemt
namens de dorpsraad hierin deel en zoekt versterking.
Wat zoeken wij:
Iemand die graag mee denkt en oplossing gericht is ingesteld.
Constructieve gesprekken kan aangaan met diverse partijen.
Variabel beschikbaar tussen de 1 a 2 uur per week, overdag en of avond.
Interesse heeft voor verkeer problematiek.
Wat vragen wij:
Enthousiaste meedenker en meeprater m.b.t verkeersproblemen.
Je praat niet alleen met ons maar ook met de Gemeente, denk aan
wethouders en hun verkeersdeskundigen maar ook politieke partijen,
Provinciale en Gedeputeerde Staten en moet je communicatief vaardig zijn.
Durven spreken in het openbaar voor een groep.
Competenties als oplossingsgericht, samenwerken, creatief denken en
natuurlijk een luisterend oor.
Een aantal uren in de week beschikbaar zowel overdag als in de avond.
Met de computer kunnen werken.
Wat bieden wij:
Aangezien het vrijwilligers werk betreft kunnen wij je geen vergoeding geven
maar wel zelfverrijking.
Zie jij jezelf terug in deze oproep dan mag je een mail sturen naar
postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl
t.a.v. Greet Plaatzer

Bericht vanuit Het Eiland
Helaas maar begrijpelijk, moeten de deuren van Het Eiland nog dicht blijven
en hopen we dat iedereen zich zoveel als mogelijk aan de richtlijnen houdt
zodat we hopelijk z.s.m de deuren weer mogen openen om de gasten weer
een gezellige ontmoetingsplek te mogen bieden.
Achter de schermen wordt nog wel gewerkt en nagedacht hoe te werken in
een 1,5 meter samenleving wat nog best een uitdaging zal gaan worden;
maar waar we samen met de gebruikers wel uit gaan komen.
Proberen we contact te houden door te bellen of te appen met vrijwilligers en
bewoners. Worden er veel gesprekken gevoerd in het voorbij lopen; want er
wordt opvallend veel gewandeld in Beinsdorp. Waar het normaal druk is met
autoverkeer voor de deur. Is het nu druk met wandelaars vanuit het dorp;
maar ook zeker van buiten het dorp. Dus genoeg momenten om even contact
te hebben en te horen wat er leeft.
Er worden nu kleine stapjes gemaakt voor met name de kinderen wat fijn is.
Nu is het voor ons nog even afwachten wanneer wij ook stappen mogen gaan
zetten en met welke richtlijnen. Duidelijk is dat we ieder geval tot 20 mei
geduld moeten hebben. Deze zomer zal voor iedereen een andere invulling
krijgen dan we gewend zijn genieten van de kleine dingen dicht bij huis.
Ondanks dat het dorpshuis gesloten is kunt u wel gebruik maken van de
bibliotheek in het dorpshuis. Heeft u behoefte om een boek te lezen geef dan
even een belletje of mail dan maken we een afspraak. Heeft u verder hulp
nodig of heeft u behoefte aan een gesprek dan mag u ook altijd bellen naar
Het Eiland. De telefoon staat doorgeschakeld dus we zijn bereikbaar en
staan graag voor u klaar.
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

Paastekeningen/knutsels in dank ontvangen
In de vorige editie deden we de oproep
aan de kinderen om mooie vrolijke
tekeningen of knutsels te maken die wij
dan met de paasdagen konden afgeven
bij senioren in ons dorp. De brievenbus
bij het dorpshuis werd goed gevuld.
Nina van Bohemen had zelfs een mand
vol met tekeningen en lieve attenties
ingeleverd.
1e paasdag hebben de creatieve
kinderen dan ook een lekkere attentie
ontvangen als dank voor hun inzet en
konden de senioren genieten van een
vrolijke creatie. De reactie waren erg
dankbaar…..dus kinderen nogmaals
bedankt!!!!
Mvg groet,
Bestuur Stichting Actief Beinsdorp

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

Martin (Matty) van Veen onderscheiden
Ook in deze Corona periode worden mensen in het zonnetje gezet en gaat ook
de lintjesregen gewoon door dan wel op een aangepaste wijze. Wij ontvingen
dan ook het bericht dat er ook een onderscheiding was voor een Beinsdorper.
Bij deze mogen we dan ook Matty van harte feliciteren met zijn koninklijke
onderscheiding en lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn jarenlange
inzet voor VV Hillegom en daarna SV Hillegom. Daarnaast is Matty ook
jarenlang actief geweest binnen de Beinsdorpse IJsclub Juliana.
Hij ontving 24 april eerst een telefoontje van Marianne Schuurmans
(burgemeester Haarlemmermeer) dat hij zou worden gebeld door Arie van
Erk (burgemeester van Hillegom). Het telefoontje heeft plaatsgevonden de
uitreiking van het lintje zal volgen….

Ervaringen in corona-tijd.
Sinds anderhalf jaar woon ik in/aan/op Graanhuis en dat bevalt prima!
Heerlijke veranda, lekker rustig, veel te doen in het Dorpshuis….en dan slaat
corona toe en vechten we wereldwijd tegen een onzichtbare vijand. Plotseling
is alles stil. Geen eten met de buurt, geen soos, geen dagje uit….niets.
Geen bezoek van familie en vrienden………niets.
Nou, niets? De contacten zijn juist aangehaald via What’s App, videobellen,
mail, praatjes met buren, toevallige ontmoetingen op straat…….Ik zeg : lang
leve de techniek! En het kaarten maken, dat ik opgepakt heb in het
Dorpshuis…….ja, dat gaat natuurlijk gewoon dóór…juist nu! Alle tijd om
heel geconcentreerd te werken en plotseling is de dag weer om!
De boodschappen kan ik gelukkig nog zelf doen, maar als de nood aan de
man komt, weet ik van mijn buren dat ze gráág een handje helpen. Top! En
natúúrlijk heb ik af en toe een intelligente breakdown……wat duurt dit
lang……..maar dan stap ik op mijn veranda, ruik aan de bloemetjes en alles
is weer goed.
Mij krijgen ze hier nóóit meer weg, daar kan Beinsdorp op rekenen!
Jeannette

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.

Stichting Actief Beinsdorp brengt oranje gevoel
Nu er heel veel evenementen niet door kunnen gaan en wij als Stichting ook
geen financiële bijdrage kunnen leveren aan de geannuleerde activiteiten,
willen wij toch ons steentje bijdrage aan wat positiviteit.
Daarom hebben wij als bestuur besloten om het gemis van alle
Koningsdagactiviteiten te compenseren door een beetje “Oranje gevoel” te
brengen bij de Beinsdorpse huishoudens.
Met dank aan Jumbo Hillegom die een sponsorbijdrage heeft gedaan en voor
ons de 400 dozen Oranjebollen heeft besteld. Hebben we 25 april met hulp
van Mika, Feline, Zomer, Puck, Ties , Puck, Demi en Lynn met veel plezier
het “Oranje gevoel” afgeleverd bij de Beinsdorpers.
De kinderen werden hartelijk ontvangen en kregen leuke en lieve reacties
van de bewoners.

Om een idee te geven wat de Stichting Actief Beinsdorp doet met de gelden
die zij genereren met o.a. de rommelmarkten en verkoop van spullen en het
inleveren van oud ijzer….hieronder een overzicht van de activiteiten die SAB
in 2019 heeft ondersteund of georganiseerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muziek middag met band
Kinderkleding en speelgoedbeurs
Initiatief Yvonne Reijnders de kleikunstwerken “Bloemetje voor
iedereen”
Voorjaars/Paasstuk maken
Paasbrunch
Bijdrage aanschaf extra AED’s in Beinsdorp en reanimatiecursus
Rommelmarkt
Beinsdorp Local Live (activiteit die valt onder de Stichting maar
volledig draait op eigen financiële kracht)
Bijdrage aan de kindervakantiedagen
Muziekbingo
Muziek middag met band
Halloween/Sint maarten voor de kinderen
Sinterklaas taart maken
Sinterklaasfeest
Kerstmarkt
Kerststukjes maken
Koor bij de kerstmaaltijd

Onze dank aan iedereen die spullen heeft geschonken en aan alle
vrijwilligers die ons helpen met verzamelen en tijdens de verschillende
activiteiten hun helpende handen uitsteken!!!!
Mvg het bestuur van

Ingezonden stuk
Corona – niet zo heel anders maar toch heel anders!
Ik heb het mij al vaker voorgenomen, maar nu doe ik het echt; iets schrijven
voor ons dorpsblad. Ik zal mij kort voorstellen. Ik ben Marisja Wigmore en ik
woon samen met mijn man Raymond aan de Hillegommerdijk op nr. 297 (dat
witte ‘punthuis’ met villa@home op de gevel). Wij hebben geen kinderen en
runnen allebei een eigen bedrijf vanuit huis. We zijn dus gewend aan thuis
werken en veel samen thuis zijn. Op dat vlak veranderde onze dagelijkse
routine niet door de Corona maatregelen.
Het is niet zo heel anders, maar toch is natuurlijk alles anders nu… want de
wereld staat een beetje stil momenteel. Dat voel je en merk je aan alles.
Natuurlijk maken wij ons zorgen om de gezondheid van anderen en om de
gevolgen van deze maatregelen voor de economie.
Blijft de zorg het aankunnen? Hoe gaat het met eenzame mensen die nu nog
eenzamer zijn? En met de bewoners van verpleeghuizen die geen bezoek
mogen ontvangen? En redden lokale ondernemers het? Ik leef met ze mee.
En net zoals iedereen missen ook wij onze vrienden en familie. Wij houden
enorm van gezelligheid, koken en lekker eten. We hebben een druk sociaal
leven met veel vrienden en familie die graag langskomen om te borrelen en te
eten. En ook al houden we nu virtuele bijpraatborrels en via de laptop, ik
mis het fysieke contact met iedereen, de spontaniteit. Gewoon even je ouders
bezoeken om ze een knuffel geven, met dit mooie weer naar Chocolatier
Pierre wandelen voor een ijsje, bij BKO op het terras lunchen of een hapje
eten bij Restaurant Seray. Maar zolang we gezond blijven en dit virus
overleven, dan overleven we de maatregelen ook. Het is maar tijdelijk! Over
een tijdje gaan we al die dingen inhalen en er dan extra van genieten omdat
we beseffen hoe bijzonder het is dat het zomaar kan. En hoe gek het ook is,
deze periode geeft mij naast alle zorgen en onzekerheden ook waardevolle
momenten. Ik geniet extra van het buiten in de tuin kunnen zijn, van even
op de steiger zitten, van de rust in het dorp (want echt minder wielrenners
en auto’s op de dijk), van het app-contact met de buren en van het uitkijken
naar alle dingen die straks weer spontaan kunnen.
Ik wens iedereen veel gezondheid, sterkte, kracht en doorzettingsvermogen!
Pas goed op jezelf en let een beetje extra op elkaar.
Lieve groet, Marisja

Een paar weken geleden schreef ik dit gedichtje na een momentje op de
steiger
Om even te ontsnappen aan corona en de zorgen,
Zat ik vandaag een poosje op mijn steiger aan het water.
Het raakt me hoe de mensen nu gefocust zijn op morgen,
Het raakt me hoe de wereld nu wordt voorbereid op later.
Dit virus is besmettelijk en geeft fysieke klachten.
Maar ook verspreidt het angst, paniek en veel onzekerheden.
Hoe lang nog samen thuis of eenzaam op een ander wachten,
Hoe lang nog tot we deze tijd zien als ‘een tijd geleden’.
Ik
Ik
Ik
Ik

hoop dat hulpverleners blijven helpen en verlenen.
hoop dat elke zieke deze ziekte goed doorstaat.
hoop dat ondernemers kunnen blijven ondernemen.
wou dat er een virus was dat virussen verslaat.

24 maart 2020 - Marisja

Ontwikkeling Beinshoeve
Nog niet zo lang geleden was onderstaande foto het uitzicht als je vanaf de
brug naar beneden fietste. Nu op dit moment wordt de plek bouwrijp
gemaakt voor de komst van een klein stukje uitbreiding van Beinsdorp te
weten “Beinshoeve”

Na de komst van deze woningen zal er een andere ontsluiting zijn dan in de
oude situatie. In de oude situatie ging het autoverkeer rechtstreeks naar de
Hillegommerdijk. In de nieuwe situatie zullen de auto’s vanuit “Beinshoeve”
via de Rietkraag worden ontsloten. En de huizen in “Beinshoeve” zullen gaan
behoren bij de Rietkraag. Meer lezen over dit project kijk op
www.Beinshoeve.nl

Bedankt
Bezige handen en ‘n sterke wil vallen na ‘n bewogen leven stil
Voor alle liefdevolle belangstelling en medeleven tijdens het ziek zijn en na
het overlijden van mijn dierbare Mart wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.
Het heeft mij en mijn kinderen en kleinkinderen verrast en heel goed gedaan
te ervaren dat er zoveel mensen zijn die met hem en ons begaan zijn. Heel
hartelijk dank.
Vriendelijke groet van Evelien Mooijekind

2020 zonder Beinsdorp Local Live op de ijsbaan
Zojuist de berichtgeving dat evenementen tot 1 september geen doorgang
zullen vinden. BLL op 28-06-2020 gaat dus helaas niet door. De redenen zijn
bekend.
'Opschuiven' naar een latere data in de zomer is organisatorisch geen optie.
Teveel onzekerheden om dezelfde redenen. Echter : we gaan nu WEL voor
een BLL 'Winter editie' ergens in November-December. In Dorpshuis 't
Eiland. Dit gaan we 'Editie 13a' noemen.
Bij Editie 14 trekken we alle zomerse registers weer open op zondag
27-06-2021.
Voor nu volg de richtlijnen en blijf
gezond!!!
De organisatie BLL

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.

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 DIE WIJ MOGEN VERKOPEN EN WAARVAN
DE OPBRENGST TEN GOEDE KOMT VAN DE STICHTING
EN DAARMEE AAN INITIATIEVEN IN BEINSDORP:
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

Dank betuiging

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij
ontvingen na het overlijden van mijn lieve vrouw en moeder
Tiny Schregardus-van Limpt
Het is goed om te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Ben
Jaap
Gradus †

Thuis fit blijven voor senioren
Nu tijdelijk de activiteiten om samen in beweging en fit te blijven stil leggen ;
zijn er al veel initiatieven ontstaan waarbij we thuis kunnen sporten en
bewegen. Voor de senioren wil ik u attenderen op het programma van
Cordaan.
De 7 minuten training van Cordaan in Beweging zijn perfect om in de
huiskamer of de tuin lekker in beweging te blijven.
De ‘Cordaan in Beweging’ programma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren
en daardoor ook erg geschikt voor iedereen met een beperking of mindere
belastbaarheid. Het mooie is: alle oefeningen kunnen zittend worden
uitgevoerd.
Zie voor meer informatie: www.cordaan.nl/met-cordaan-beweging
Blijf in Beweging!!!

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

Meer verbinding dankzij de Compaan
Voor de heer Van Schie (88) uit Buitenkaag is de Compaan een uitkomst.
Dat geldt ook voor zijn dochter en mantelzorger, Annelies van den Bosch. Op
afstand kunnen zij met elkaar communiceren.
Op die manier kan Annelies een vinger aan de pols houden en kan de heer
Van Schie langer zelfstandig blijven wonen. De gemeente heeft een actie
waarbij ouderen zes maanden lang de Compaan gratis kunnen uitproberen.

Foto: Danny de Casembroot
De Compaan is een tablet voor mensen die het lastig vinden om met een
gewone computer of tablet te werken. Simpel in gebruik en prachtig
vormgegeven met grote knoppen. Ervaring met computers is niet nodig,
iedereen kan met de Compaan overweg! Zo kan men eenvoudig foto’s van
familie ontvangen, berichten uitwisselen en beeldbellen.
Inwoners uit Haarlemmermeer mogen de Compaan 6 maanden kosteloos
uitproberen. Daarna wordt de gelegenheid geboden om de Compaan
particulier over te nemen. Men betaalt dan, naast het Compaan abonnement
vanaf €12,95 per maand éénmalig €149,00 in plaats van de gebruikelijke
€299,00. Maar, teruggeven mag natuurlijk ook.
Meer informatie over de Compaan in
Haarlemmermeer
op www.uwcompaan.nl/haarlemmermeer of via
088-1450100.

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

