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Voorwoord
Beste mede Beinsdorpers,
Ik hoop dat het met u allemaal goed gaat. De zomer is alweer een aardig
eindje onderweg, de dagen worden alweer wat korter en beginnen vaak wat
mistig.
We zitten natuurlijk in een hele rare tijd met de Coronamaatregelen en we
hopen allemaal dat het zo goed gaat dat we weer vaker in het dorpshuis
terecht kunnen voor allerlei activiteiten.
Door de uitbraak in Hillegom kwam het ook wel heel dichtbij. Gelukkig was
dit snel onder controle en konden we weer met een gerust hart, zij het wel
voorzichtig, de brug over.
Over de brug gesproken, verderop in dit Ankertje staat een artikeltje over de
bel bij de brug.
Wat missen we de mannen die ons papier en karton ophaalden! En wat
jammer dat het zo moeilijk blijkt om het netjes te houden. Sinds het oud
papier niet meer wordt opgehaald ontvangen we als dorpsraad regelmatig
klachten van bewoners i.v.m. overlast van zwervend papier, en karton dat
naast de bak wordt gezet. De gemeente heeft ondertussen al geluisterd naar
onze geluiden en een grote extra container geplaatst maar deze blijkt ook
vaak snel vol. Hoe komt dit? Doordat men grote kartonnen dozen in zijn
geheel in de bak stopt.
We willen graag aandacht vragen of men het karton klein wil maken alvorens
het in de container te dumpen. Daar zijn zowel de omwonende bewoners bij
geholpen maar ook diegene die het papier nu niet meer kwijt kunnen.
Tja, we waren verwend dat alles op tijd werd opgehaald en nu moeten we zelf
in aktie komen en ervoor zorgen dat alle papier en karton netjes in de
bakken komt.
Heel jammer dat veel activiteiten vervroegd stil kwamen te liggen of geen
doorgang konden vinden. Gelukkig mocht er vanaf juni weer wat meer en
werd het dorpshuis mondjes maat weer in gebruik genomen. We hopen dat
het vanaf september als het verenigingsleven weer opstart dit verder
uitgebreid kan worden. Er is ieder geval al een lichtpuntje. In samenwerking
met Maatvast en Actief Beinsdorp zal de jaarlijkse fietstocht tijdens
burendag wel doorgang vinden. In de buitenlucht kunnen we namelijk prima
fietsen. Hoe leuk is dat? Ook hierover meer in dit Ankertje.
Veel meer nieuws heb ik u op dit moment helaas niet te melden.
Blijf gezond, blijf voorzichtig en blijf genieten van het mooie weer!

Namens de dorpsraad,
Marleen.Schoonderwoerd

Nog even over de brugbel....
Terwijl ik dit schrijf zit ik heerlijk op mijn terras onder de parasol.
Ondanks alle narigheid en beperkingen vanwege Corona kunnen we gelukkig
wel genieten van onze tuin. En aan de voorkant van ons huis genieten van
de bootjes en de zwemmers.
Er zijn dit jaar heel veel mensen die met een bootje op stap zijn. En al die
boten moeten ook allemaal door de brug, dus gaat de brug heel vaak open.
En iedere keer als de brug open en weer dicht gaat klinkt er 6x een harde
bel: 4x voor de bomen en 2x voor de brug zelf. En dat is best storend.
Sommige mensen hebben er zelfs veel last van.
Na een gesprek met de brugwachter bleek dat de frequentie en de sterkte van
de bel gekoppeld is aan de handelingen van de brugwachter. Dit is volgens
bepaalde normen vastgelegd.
Het is de bedoeling dat ook slechthorenden de bel kunnen horen i.v.m. de
veiligheid.
De brug is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en de brugwachter
heeft hier zelf geen invloed op.
Heeft u last van de bel van de brug? Dan kunt u een klacht indienen bij de
gemeente Haarlemmermeer. Hoe meer mensen dit doen, des te meer kans op
een aanpassing.
Het is ons niet duidelijk geworden waarom het zo vaak en zo hard moet.
Marleen Schoonderwoerd

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. Is een container vol bel dan de
Meerlanden Tel. 0297-381717 of mail pi@meerlanden.nl
en vermeld daarbij nummer van de
container.
Grote papiercontainer BG0103
Ondergrondse papiercontainer 146 064
Glasbak 145 015

Bericht vanuit Het Eiland
Na een hele rustige periode hopen we vanaf september weer regelmatig de
deuren open te kunnen en mogen doen voor onze gasten. Er zijn de
afgelopen weken veel gesprekken geweest met de diverse besturen en aan de
hand daarvan protocollen gemaakt, zodat we zo veilig mogelijk volgens de
richtlijnen kunnen starten met de activiteiten.
Is het allemaal zoals u gewend was?…..nee dat niet maar we zijn wel blij dat
we het sociale leven. wat ook belangrijk is weer kunnen oppakken, ook al is
dat op afstand en moeten we allemaal ons gezonde verstand blijven
gebruiken.
U bent dan ook van harte welkom in Het Eiland maar heeft u
gezondheidsklachten of bent u verkouden denk dan vooral aan u zelf maar
ook aan uw medemens en blijf verstandig thuis.
In dit ankertje kunt u lezen welke activiteiten (onder voorbehoud) weer zullen
gaan starten. Het team is er klaar voor, de nodige voorbereidingen zijn
getroffen dus we wensen iedereen veel plezier tijdens zijn/haar activiteit!!!
Namens team Het Eiland
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 09.45 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.

Kindervakantiedagen zeer geslaagd
Met dank aan Stichting Maatvast en Stichting Actief Beinsdorp kunnen de
deelnemende kinderen en het vrijwilligers team terugkijken op 4 hele
gezellige kindervakantie dagen. Het thema dit jaar was dieren en dat kwam
dan ook op alle dagen terug.
Dag 1 was daar de dierenbingo waarbij de kinderen een bingo kaart hadden
met verschillende dierenplaatsjes ipv van cijfers. Op het grote scherm
verscheen een dier of was er
een dierengeluid te horen.
Als het dier op je kaart stond
dan streep je die af. Heb je
alle dieren afgestreept dan
riep je heel hard BINGO en
mocht je van de prijzentafel
iets leuks uitzoeken. Voor
ieder kind was er prijs. In de
pauze maakt we een heerlijk
ijsje met spikkels , slagroom
en een koekje was dat
smullen. Daarna volgde een
2e ronde bingo en maakte de
kinderen weer kans op een
prijs. Ondertussen was de
zon gaan schijnen en
hebben we het laatste stukje
van de middag afgesloten in
de speeltuin en werd er
direct gebruik gemaakt van
de gewonnen prijzen. Ieder
ging dan ook voldaan naar
huis.
Dag 2 stond in het teken van knippen, plakken schilderen een creatieve
middag met als thema dieren. Ans een van onze vrijwillgers had leuke
knutsel voor bereid. Zo konden de kinderen diverse dingen maken. Er
werden dieren mobiels
gemaakt, schilderijen
geschilderd, maskers
gemaakt en alles zag er
even fraai uit. Ook was
er aan het eind van de
middag gelegenheid om
even lekker te ravotten
in de speeltuin en te
genieten van wat
lekkers.

Dag 3 was een warme dag waarbij het programma in de ochtends al van
start ging en we dus toch afwisselend in de zon en schaduw of binnen het
spelen circuit konden doorlopen. Annet en Esther hadden een leuk
programma gemaakt. In groepjes gingen de kinderen langs 10 verschillende
spelen. Na de lunch met heerlijke pannenkoeken gebakken door onze
vrijwilliger Margreet en de broodjes worst die er beide goed in de smaak
vielen was het tijd voor waterpret en wat verkoeling want de zon was nu toch
wel echt aanwezig. En voor de kids die het buiten echt te warm vonden
werden de kleurtjes en kleurplaten tevoorschijn gehaald.

Dag 4 de slotdag alweer met een speurtocht door het dorp en als afsluiting
voor de kids en de vrijwilligers de altijd gezellige en smakelijke bbq. In
groepjes gingen de kinderen op pas op zoek naar de verschillende dieren en
de bijbehorende opdrachten. Als extra opdracht was om onderweg goed de
ogen open te houden en kijken welke dieren je tegenkwam in tuinen en op of
bij de huizen. Nou dat waren er veel kan ik melden de kinderen zagen van
alles van mieren tot vissen in een vijver van een zwerm vogels die net uit de
boom wegvlogen tot lieveheersbeestjes tussen de planten. Tussendoor even
een verfrissing en bij
terugkomst bij het dorpshuis
even tijd om te spelen in de
speeltuin zodat de vrijwilligers
de bbq konden klaar zetten. De
kinderen konden het prima met
elkaar vinden en waren dan ook
samen heerlijk aan het spelen.
Iedereen heeft heerlijk zitten
eten en natuurlijk horen
marshmallows daar ook bij en
we sluiten af met een ijsje.

Kortom het team kijkt terug op 4 hele leuke dagen waarbij we hebben
genoten van de vrolijke kids. Op naar volgend jaar…..
Nog even kijken naar de foto’s ga naar de facebookpagina van het eiland en u
kunt ze allemaal zien met dank aan Chris de fotograaf deze dagen.
Lijkt het u ook leuk om te helpen tijdens dit
soort dagen dan bent u van harte welkom!!!
Helpende handen en leuke ideeën voor
invulling van de dagen zijn zeer welkom.
Tot volgend jaar,
Het kindervakantiedagen team

.

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.

Zondag 27 september
dorpshuis Het Eiland
organiseren dorpsraad Beinsdorp, Stichting Maatvast en
stichting Actief Beinsdorp
een mooie fietstocht over verschillende afstanden.
Normaal gesproken was er ter afsluiting een gelegenheid
om gezellig met elkaar nog aan te schuiven voor de bbq
maar door de strenge coronamaatregelen kan dit helaas
niet doorgaan.

Daarom doen we het dit jaar even anders. We zorgen voor een lunchpakket
in een koeltas voor onderweg.
We hebben weer 2 prachtige tochten uitgezet. Een tocht van 22 km en een
tocht van ongeveer 40 km. We starten dit jaar dan ook eerder als voorgaande
jaren. Start voor de 40 km tussen 11.00 en 11.30 uur en start van de 22 km
tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
Start punt is bij het Dorpshuis.
Dankzij een bijdrage vanuit het Oranjefonds en Stichting Actief Beinsdorp is
deelname aan de fietstocht en het verzorgde lunchpakket geheel gratis.
Bent u vegetarisch??? Geef het even door bij aanmelding; wij houden hier
dan rekening mee.
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september via de mail eiland@maatvast.nl of
bel 0252-515142
Graag tot 27 september,
De organisatie

Ingezonden bericht
Bewoners van Beinsdorp
Wat begonnen is met een oude zwemtrap voor de kinderen aan onze steiger
nu inmiddels een andere zwemtrap, Sander met een sub steiger wordt
recreëren aan het water steeds meer werkelijkheid.
Inmiddels heb ik een compleet terras aan het water gemaakt waar zowel de
kinderen als families uit Beinsdorp gebruik van mogen maken.
Verjaardag, drankje met elkaar het mag allemaal.
Rommel opruimen is een must. Ik heb kussens in de garage.
Even Hans bellen 06 13838786 of email naar rhk@hetnet.nl.
Veel plezier en Groet Hans en Ria Kolkman

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

Meer Bewegen Voor Ouderen
Vanaf september gaan we iedere woensdagochtend om 09.30 uur weer
starten met ons uurtje bewegen voor ouderen in de grote zaal van Het
Eiland.
Bent u op leeftijd maar wilt u wel graag soepel en fit blijven; kom dan in
september eens binnen lopen voor info 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

Koken voor de buurt deze maand aangeboden
door Stichting Actief Beinsdorp
Het is al weer een paar maanden geleden dat er de mogelijkheid was om
samen te komen eten in Het Eiland. Nu willen we op dinsdag 29 september
weer starten met “koken voor de buurt”. Om 17.00 uur kunt u komen
aanschuiven of u kunt blijven na afloop van de soos die in de middag
plaatsvindt.
Omdat het de eerste keer is na een lange tijd wil Stichting Actief Beinsdorp
deze gratis aanbieden aan de deelnemers. Alleen de drankjes zijn voor eigen
rekening.
De tafels zullen zo opgesteld worden dat er op de juiste afstand maar tocht
gezellig met elkaar gegeten kan worden. Er is dus wel plek voor een
maximaal aantal gasten dus meld u tijdig aan.
Dit kan tot uiterlijk 20 september via de mail eiland@maatvast.nl of bel naar
Het Eiland 0252-515142.
Het kookteam heeft er weer zin in en hoop dat u gezellig komt aanschuiven
jong en oud zijn van harte welkom!!!!

Bijeenkomst
postzegelvereniging
Vrijdag 25 september start de
postzegelvereniging weer met de
maandelijkse bijeenkomsten in Het
Eiland. De deuren gaan open om 19.00
uur. Liefhebbers kunnen dan kavels
bekijken die later op de avond geveild
gaan worden.
Wilt u meer weten van deze vereniging
kijk dan op de website
www.pzvhillegom.nl of mail
info@pzvhillegom.nl of bel 06 40638135

Bericht van de klaverjasclub
Ook wij hebben te maken met de corona regels. Vanaf maart is het
klaverjassen stop gezet en hoopte toch het nieuwe seizoen, wat in september
zou beginnen weer te kunnen klaverjassen. Toch hebben wij het besluit
genomen om geen risico te lopen en het klaverjassen uitgesteld tot er betere
berichten zijn. We kunnen niet anders dan afwachten. Laten we hopen dat in
het nieuwe jaar weer wat ruimte is om te kaarten zonder risico.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de klaverjas club

Maandag wordt tijdelijke vrije klaverjas avond
Vanaf maandagavond 7september tot januari zal het Eiland de deuren open
zetten voor de klaverjasliefhebbers en de mogelijkheid bieden om vrij te
komen klaverjassen. Er kunnen i.v.m. de coronamaatregelen maar een
beperkt aantal deelnemen en er zijn de nodige maatregelen getroffen die er
voor zorgen dat er volgens de richtlijnen gekaart kan worden. Het is dan ook
niet mogelijk om op de avond zelf spontaan binnen te lopen maar u moet
zich even vooraf aanmelden.
Het klaverjassen start om 20.00 uur en er worden 4 ronde Amsterdams
gespeeld. Iedere avond zullen er prijsjes aanwezig zijn. Deelname is € 2,50.
Wilt u komen klaverjassen mail dan naar Eiland@maatvast of bel 0252515142 en u ontvangt bericht of er die betreffende week een plekje
beschikbaar is.

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!!!

Start soosmiddag
Na een plotseling einde aan de wekelijkse soosmiddag en dus een lange
periode van minder sociale contacten willen we vanaf 8 september de deuren
van Het Eiland wel weer iedere dinsdag middag openstellen voor de
soosmiddag. Zo kan men weer kaarten, biljarten of creatief bezig zijn onder
het genot van een kopje koffie/thee en een praatje.
Is het helemaal op de vertrouwde manier?.....Nee dat niet. Zo zullen de tafels
waar aan gekaart gaat worden groter zijn, moet er bij het biljart voldoende
afstand zijn dus niet teveel biljarters tegelijk in de ruimte maar op afstand
even op de beurt wachten. Staan de tafels voor de creatieve hoek ruimer
opgesteld zodat ieder op voldoende afstand van elkaar kan zitten.
Wilt u weer wekelijks aanschuiven dan moet u zich wel even aanmelden via
de mail eiland@maatvast.nl of telefonisch 0252-515142 u ontvangt dan een
protocol met de richtlijnen en maatregels die wij genomen hebben om ieders
veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen.
Dus bent u in goede gezondheid dan bent u ook namens het
seniorenbestuur van harte welkom op de dinsdagmiddag van 13.00 tot circa
16.00 uur in Het Eiland.

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

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
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Wandelgroep 09.45 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.45 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.45 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur
Bridge 19.30 uur

Yoga 11.00 uur
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.45 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur
Bridge 19.30 uur
Postzegelvereniging 19.15 uur
Burendag fietstocht
Pastelschilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.45 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, vergadring dorpsraad, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
20.00 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

