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Voorwoord
Beste bewoners,
Ondanks de Coronamaatregelen gebeurt er een hoop in ons mooie dorp. Ik
neem jullie graag mee in waar wij, de Dorpsraad, ons mee bezighouden.
Maar eerst wil ik even stilstaan bij het teleurstellende bericht wat vandaag in
de bus viel: onze seniorensoos stopt met het ophalen van het oud papier. De
reden is volkomen begrijpelijk maar dit was toch echt een begrip voor
Beinsdorp. Eén keer in de maand liepen de mannen met “ons” oud papier te
sjouwen. En dat al sinds 1958! Van de opbrengst gingen zij ieder jaar een
dagje uit, ik hoop van harte dat ze dat nog wel kunnen blijven doen. Ik wil de
mannen enorm bedanken voor hun inzet door weer en wind in de afgelopen
42 jaar, chapeau!
Vorige week heeft Ria namens de Dorpsraad een vergadering bijgewoond
genaamd “Afstemmingsoverleg Beinsdorp”. Dit is een overleg wat 2 keer per
jaar plaatsvindt tussen de gebiedsmanager, de gebiedsbeheerder, de
dorpsraad en de wijkagent. Ik zal jullie in een notendop vertellen wat er
besproken is en welke actie hier uit zal volgen.
- De nieuwe wijkagent: Christian Phylipsen zal zich binnenkort ook
voorstellen in ’t Ankertje.
- Nu de Duinpolderweg niet doorgaat zal er met de gemeente, provincie,
de dorpsraden Beinsdorp en Zwaanshoek gesproken gaan worden over
de te nemen acties op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
- Dorpsraad heeft de politie en gemeente gewezen op de hardrijders op
de dijk en de Venneperweg. Zij zullen hier extra aandacht aan
schenken en we staan op de roulatielijst voor de verkeersremmende
smiley.
- Dorpsraad heeft zorgen geuit, mede namens omwonenden, voor het
nieuwbouwproject Beinshoeve en over de woningen die momenteel
gebouwd worden. Er is nu veel overlast van geparkeerde busjes op het
fietspad, dit maakt het onveilig voor de fietsers. De wijkagent is
gevraagd hier wat vaker zijn gezicht te laten zien. De gemeente zal het
melden bij de procesmanager.
- De bouw van Beinshoeve start naar verwachting in september. Het
fietspad zal dan volledig worden afgesloten voor fietsers en wandelaars,
deze worden omgeleid naar de Venneperweg. Wij hebben gevraagd of
dit nu wel duidelijk kan worden aangegeven op de Hillegommerbrug.
Bouwverkeer gaat via het fietspad omhoog en mag alleen richting
Zwaanshoek de dijk oprijden
- Ria heeft namens de Dorpsraad aangegeven dat de bewoners rondom
de Hillegommerbrug ernstig overlast hebben van de bel die gaat als de
brug opengaat. Na lang aandringen gaat de gemeente een onderzoek
instellen en zal er een geluidsmeting worden gedaan. Wij hebben
benadrukt dat de bewoners veel stress ervaren en dat er zelfs mensen
zijn verhuisd of gaan verhuizen omdat zij last hebben van deze bel. Wij
willen de omwonenden oproepen om hun klachten in te (blijven)
dienen bij de gemeente.

Zodra wij antwoorden hebben ontvangen zullen wij u weer informeren. Heeft
u nog zaken die u graag aan ons kwijt wilt of wilt u even sparren met ons
over een bepaald onderwerp. Mail ons op postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl.
Dan nog een nieuwtje: wij hebben 2 bewoners gevonden die zich in willen
zetten voor de verkeersveiligheid van Beinsdorp, zij zullen zich verderop in
dit Ankertje aan u voorstellen. Dat betekent dat wij langzaam weer een
verkeerscommissie zullen opstarten, Greet zal samen met hen optrekken.
Voor degenen die het nog niet gezien hebben: aan de dijk zijn twee mooie
houten tuinbanken neergezet. Met dank aan Hans Kolkman kunnen wij
riant genieten van al het moois wat er voorbij komt varen. Ga vooral eens
kijken en natuurlijk zitten, bedankt Hans Kolkman!
Volgens mij heb ik u weer aardig bijgepraat. Mocht u vragen, opmerkingen,
tips of trucs hebben voor ons óf lijkt het u leuk om met ons over een bepaald
onderwerp mee te denken, laat het dan weten! Voorin dit Ankertje staan al
onze contactgegevens. Zo kunnen wij met elkaar zorgen voor elkaar en onze
omgeving.
Bedankt voor uw aandacht, ik wens u een mooie maar vooral gezonde
zomermaanden toe. #staysafe
Vriendelijke groeten,
Wendy Oudshoorn
Namens Dorpsraad Beinsdorp

Verkeerscommissie Beinsdorp stelt zich voor!
Vele dorpsbewoners kennen Greet Plaatzer goed en weten hoe zij zich inzet
voor de dorpsraad en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Beinsdorp.
Maar het is een flinke klus in je eentje en Greet kon wel wat hulp gebruiken,
zeker met alle ontwikkelingen en plannen van de provincie voor wegen en
woningbouw rond de verschillende dorpen. Greet deed een oproep voor
versterking en Raymond en ik hebben ons aangemeld. En zo vormen wij nu
met zijn drieën de verkeerscommissie van Beinsdorp. Samen behartigen wij
de belangen bij gemeente en provincie namens alle bewoners. We stellen ons
graag even voor:
Marisja Wigmore: “Ik ben een creatieve allround duizendpoot met een grote
passie voor ontwerpen en organiseren. Vanuit mijn eigen bedrijf Marisja.nl
hou ik mij bezig met digitale vormgeving zoals logo’s, websites, drukwerk en
social media berichten. Ook ontzorg ik andere ondernemers bij het uitvoeren
van projecten en opdrachten. Ik ben gek op water dus aan de Ringvaart
wonen vind ik fantastisch! Altijd beweging, altijd vaarverkeer. Helaas ook
verkeersoverlast door te hard rijdend en te zwaar wegverkeer, dus ik help en
denk graag mee over een constructieve aanpak en oplossingen en voor deze
problematiek.
Raymond Wigmore:
Marisja en ik wonen nu 10 jaar aan de Hillegommerdijk, ik heb veel gereisd
voor mijn werk maar genoot altijd intens van de rust in ons kleine pittoreske
dorpje. Sinds 2 jaar heb ik een eigen bedrijf en help ik snelgroeiende
ondernemers met het uitbouwen van hun bedrijf en activiteiten. Ik doe dat
op een actieve wijze, niet een rapportje schrijven over wat ik ervan vind,
maar actief participeren en met oplossingen komen. Toen Greet en de
dorpsraad op zoek waren naar versterking van de verkeerscommissie vond ik
het belangrijk om ook daar de daad bij het woord te voegen. Ik hoop dat
Marisja en ik met onze ervaring en werkwijze een steentje kunnen bijdragen
in het overleg met de gemeente, provincie en medebewoners. Nu de
Duinpolderweg van de baan is gaan we verder kijken naar passende
maatregelen en een oplossing om de huidige overlast te beperken en de
leefbaarheid en veiligheid van Beinsdorp te verhogen.
Mvg de verkeerscommissie

Laten we het brengparkje netjes houden en alles in de
containers doen. Is hij vol bel dan de Meerlanden en neem
het mee naar huis.
Tel. 0297-381717 of mail pi@meerlanden.nl

Inzameling oud papier huis aan huis stopt
Beste medebewoners van Beinsdorp,
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: we hebben besloten om per
direct te stoppen met de maandelijkse inzameling van oud papier.
Dit doen we natuurlijk niet zomaar. Door maatregelen van de gemeente
kunnen we niet langer vrijblijvend gebruik maken van de perswagen.
Doorgaan met ophalen betekent dat we daarvoor huur zouden gaan betalen.
Met de huidige prijs voor het oud papier en karton is huren van een
perswagen of container niet rendabel. We zouden er zelfs geld op moeten
toeleggen en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.
Hiermee komt een eind aan een jarenlange traditie. Uit oude, met de
handgeschreven kasboeken blijkt dat al in juli 1958 activiteiten waren om
een jaarlijkse uitgaansdag voor de ouderen in Beinsdorp mogelijk te maken.
Het ophalen van papier toen, met kruiwagen en ander eenvoudig transport,
is bij lange na niet te vergelijken met de manier waarop wij de afgelopen
jaren hebben gewerkt.
Afvalscheiding blijft voor de gemeente belangrijk vandaar dat nu wordt
ingezet op het frequenter legen van papiercontainers in de brengparken.
Dank aan alle bewoners voor hun jarenlange medewerking aan onze
maandelijkse inzameling. Wij vinden het jammer daar nu gedwongen een
punt achter te moeten zetten.
De mannen van het oud papier.
PS: Dit betekent niet dat de andere activiteiten zoals de soosmiddag en het
jaarlijks uitje stoppen. Indien de omstandigheden dit mogelijk maken gaan
we daar voorlopig mee door.

uit de oude doos

Bericht vanuit Het Eiland
Na bijna 3 maanden dicht te zijn geweest mochten we dan vanaf 1 juni de
deuren weer (beperkt) open stellen. Helaas is dat nog niet voor alle
activiteiten mogelijk, maar stap voor stap wordt er versoepeld en laten we
hopen dat we met zijn allen zorgen dat dit goed verloopt zodat we bij de start
van het nieuwe seizoen voor alle verenigingen en clubs weer mogelijkheden
kunnen bieden.
Het team van Het Eiland is er klaar voor. Het protocol met al onze
maatregels en richtlijnen is te lezen op de website van Stichting Maatvast. Zo
is er een verplichte looproute in het gebouw en natuurlijk bij binnenkomst
even de handen desinfecteren en gezondheidscheck. Gebruikers schrijven
voor hun activiteit een eigen protocol met daarin de maatregelen die zullen
worden gehanteerd om de activiteit volgens de richtlijnen te kunnen laten
plaatsvinden. Dit is voor de ene vereniging wat simpeler dan de andere maar
we hopen dat bij de start van het nieuwe seizoen dat we voor iedereen een
passende oplossing c.q. invulling hebben.
Met veel plezier en blij dat het weer mocht; zijn nu de wandelgroep en de
meer bewegen voor ouderengroep gestart. Het wandelen en bewegen gebeurt
buiten maar ter afsluiting drinken ze gezellig met elkaar een kopje
koffie/thee. Vanaf 1 juli hopen we ook dat de yoga weer mag starten.
De bibliotheek in het dorpshuis is ook open op de dinsdagochtend en
woensdagochtend van 10.00 u tot 11.00 u. Daarnaast kunt u ook een
afspraak maken geef dan even een belletje of mail dan maken we een
afspraak.
Voor de kinderen 6 t/m 12 jaar zullen we i.s.m. Stichting Actief Beinsdorp in
de zomervakantie 4 kindervakantiedagen organiseren. In deze editie leest u
daar al meer over.
Mvg Sandy Goezinne

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.

Namens het team “Het Eiland”
wensen we iedereen een
mooie zomervakantie toe.
Thuis of toch ergens op locatie
….geniet en blijf gezond!!!

Kindervakantiedagen
Stichting Maatvast en Stichting Actief Beinsdorp organiseren samen in de
zomervakantie 4 hele leuke kindervakantiedagen voor de kinderen van 5 t/m
12 jaar. Deze leeftijdgrens is i.v.m. de 1.5m regel wij als begeleider moeten
die afstand bewaren van de kinderen en daarom is helpen bij jongere
kinderen lastig we hopen dan ook op uw begrip in deze.
Dit jaar organiseren we niet 2 maar 4 leuke dagen in het thema “Dieren”
Vrijdagmiddag 24 juli

dieren bingo de naam zegt het al geen gewone
bingo maar bingo in het dieren thema. Herken
het dierenplaatje of het dierengeluid met het
plaatje op je kaart en maak kans op een leuke
prijs. Deelname 2,50 incl. limonade en wat
lekkers. Aanvang 13.30 uur

Vrijdagmiddag 31 juli

crea doe middag waarbij we allerlei leuke
knutsels maken in het thema dieren. Maak je
eigen masker, mobiel of schilderij of iets
anders. Deelname 2,50 incl. limonade en wat
lekkers. Aanvang 13.30 uur

Vrijdag 7 augustus

sport en spel middag een dag vol leuke sport
en spel elementen in circuit vorm.
Kangaroerace, eendjes vangen, aapkooien en
meer. We starten om 11.00 uur en eindigen
om 15.00 uur. Tussendoor krijgen de kinderen
een lunch. Deelname 2,50 incl, lunch en
drinken en wat lekkers

Vrijdagmiddag 14 augustus

speurtocht door de rietkraag. Zoek alle dieren
maak de opdrachten en dan sluiten we de dag
af met samen eten en swingen tot de ouders
jullie komen halen. Kom deze dag verkleed als
je favoriete dier of zet je masker op wat je
eerder tijdens de knutseldag hebt gemaakt.
Deelname is 2,50 incl. eten en drinken.
Aanvang 13.30 uur en we sluiten om 19.00
uur af.

Aanmelden vooraf verplicht en dat kan
tot uiterlijk 20 juli via de mail
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

Meer Bewegen Voor Ouderen
Omdat binnen nog niet toegestaan is worden de lessen nu lekeer buiten in
het zonnetje gedaan. Zo heeft de groep Meer Bewegen Voor Ouderen in mei
en de hele maand juni nog lekker kunnen bewegen. In september gaat de
groep weer van start en hopelijk kan dat dan ook weer binnen.
Bent u op leeftijd maar wilt u wel graag soepel en fit blijven; kom dan in
september eens binnen lopen en gezellig meedoen. De oefeningen zijn
aangepast op de doelgroep. Naast bewegen is er ook tijd voor het sociale
praatje, want na afloop drinken we samen een kopje koffie/thee.
U bent van harte welkom,
De leden van MBVO Beinsdorp

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

Help je buren ook achter de voordeur.
De Corona crisis heeft ons doen inzien dat we als Stichting
WABP meer kunnen doen dan alleen preventief bezig zijn.
Een van onze beheerders heeft ons gewezen op de Coöperatie WeHelpen
(www.WeHelpen.nl). WeHelpen is ook een non-profit organisatie die zich volledig richt op
het sociale aspect. Ze hebben een mooie app gemaakt, Whapp, die zich richt op hulp van
burgers voor burgers. Heb je boodschappen nodig, iemand die je naar de dokter brengt?
De Whapp app brengt bewoners met elkaar in contact. Als Stichting WABP dragen we
deze vorm van burenhulp een warm hart toe.
Na enkele oriënterende gesprekken hebben Coöperatie WeHelpen en Stichting WABP
besloten een samenwerking aan te gaan met als doel elkaar te versterken en elkaar aan
te vullen. Samen hebben we een landelijk persbericht uitgedaan om onze samenwerking
wereldkundig te maken.
Wij veranderen niets aan onze werkwijze en dat van onze beheerders.
We blijven ons uitsluitend bezig houden met zaken die betrekking hebben op veiligheid
en leefbaarheid voor de voordeur. WeHelpen/ Whapp richt zich op het sociale gebeuren
achter de voordeur en wij steunen dit van harte.
Hoe kan ik aangeven waarmee ik kan helpen?
Whapp maakt het jou makkelijk en draait het om. Je ontvangt een hulpvraag en jij geeft
aan of je kunt helpen.
Welke vragen zijn er?
De Whapp app zoekt zelf naar een dichtstbijzijnde gebruiker.
Is jouw hulp nodig? Dan krijg je vanzelf een pushbericht, zo eenvoudig is het.
Wanneer krijg ik mijn eerste vraag?
Als er een vraag binnenkomt begint de Whapp app in de buurt te zoeken.
De afstand waarop de app zoekt is maximaal 10 km rondom de vraagsteller.
Je krijgt een pushbericht als jouw hulp gewenst is. Wacht rustig af: jouw aanwezigheid
stimuleert ook.
Is het veilig?
Een professioneel team screent de profielen en vragen. De chatberichten zijn privé. Als er
sprake is van ongewenst gedrag of taalgebruik, kom je via de meldknop met het
uitroepteken met de servicedesk in contact. Tips of onduidelijkheden kun je e-mailen aan
info@whapp.nl.
Whapp je mee?
Ga naar Whapp.nl en download de app. Vertel jouw buurtgenoten over Whapp. En kijk
ook eens op de speciale buurtgenotenpagina van Whapp. Delen van deze informatie op
een chat- of Facebookpagina wordt op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting WABP

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

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

