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Voorwoord
Beste bewoners,
Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, is het alweer een week geleden
dat de bewuste Corona persconferentie ons even weer met beide benen op de
grond heeft gezet. Strenge maatregelen die blijkbaar nodig zijn omdat de
aantal besmettingen zich in een razend tempo verdubbelen. Dit voelt niet
goed, de maatregelen beperken ons in onze bewegingsvrijheid. Voor iedereen
die weer een beetje plannen aan het maken waren voor vakanties, feestjes of
andere momenten van gezellig samenzijn, sloeg dit weer in als een bom. Ook
voor het dorpshuis heeft dit weer gevolgen voor de openstelling. Sandy heeft
met het team zoveel moeite gedaan om bepaalde bijeenkomsten weer
mogelijk te maken maar dat is van de ene op de andere dag weer grotendeels
stilgelegd. Dit isoleert mensen, zeker voor de ouderen onder ons maar ook
voor anderen die met regelmaat gebruik maken van het dorpshuis. Laten we
wel een beetje naar elkaar omkijken en aandacht voor elkaar hebben, dat is
in deze tijd zo ontzettend belangrijk. Ik ben zelf werkzaam in een vitale
dienst en kom dus nog wel met regelmaat op het werk. Daar merk ik ook dat
het zo lastig is voor iedereen om de maatregelen in acht te nemen maar we
doen allemaal ons best. We moeten even de schouders er onder zetten om de
besmettingen terug te dringen. Aanspreken op gedrag is dan ook lastig maar
in dit geval noodzakelijk.
Er zijn vragen van bewoners geweest over de groenstrook langs de tocht. Er
is ons een belofte gedaan dat dit najaar het groen terug geplaatst zou worden
maar tot op heden is dat niet gebeurd. Het fietspad is wel opgeknapt, beter
dan het was maar niet tot ieders tevredenheid. Er wordt veel gebruik
gemaakt door o.a wielrenners waardoor het weer gevaarlijk is. Zeker als je
ook wil wandelen met je hond moet je uitkijken of je niet van je sokken wordt
gereden. Het bordje met losloopgebied voor honden is daar verdwenen. We
hebben de vraag onlangs gesteld in ons beheersoverleg waar verschillende
partijen (gemeente, politie etc) een paar keer per jaar vergaderen met elkaar.
Dit wordt nog uitgezocht. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het
groen onder de palen van Tennet, daar is Staatsbosbeheer van. De vraag is
door ons als dorpsraad gesteld maar we hebben nog steeds geen antwoord.
We zijn ook bezig geweest met het rondje Beinsdorp, via het pad langs de
tocht richting de manege en de Hillegommerdijk maar helaas, het pad is
afgesloten vanwege de slechte kwaliteit. Er is niet genoeg geld om dit op te
knappen en Staatsbosbeheer zoekt dan ook sponsoren om dit te bekostigen.
Het gaat nu beter met ons brengparkje omdat de papierbak ook op zaterdag
extra geleegd wordt maar nog wel graag aandacht voor het klein maken van
grote stukken karton. De extra bak die geplaatst is, heeft ook een
achterzijde, dat weet niet iedereen. Daarom is er een brief op geplakt dat als
de voorzijde vol is, er nog een klep aan de achterkant zit.
Er is ook aangegeven dat de verlichting op de Venneperweg veel te fel is. Dit
is onderzocht door de gemeente en uit dit onderzoek is gekomen dat er een
fout is gemaakt. Het blijkt dat de er nu armaturen op de mast zitten die voor
9 meter masten zijn bedoeld. De nieuwe armaturen voldoen nog steeds aan
de veiligheidsnormen maar zullen ander licht geven. Waar wij in heel

Beinsdorp behoefte aan hebben is natuurlijk dat goede verlichting voor een
stukje verkeersveiligheid zorgt, maar dat deze te fel zijn, waren we het
allemaal wel over eens. Ze zullen hopelijk binnenkort vervangen worden.
Zorg voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond.
Namens de Dorpsraad,
Met vriendelijke groet
Ria de Groot.

Rondje Haarlemmermeer
Tijdens opruimwerkzaamheden kwam ik een leuk krantenartikel tegen
geschreven door Bart Boele. Ik neem u mee naar 1985 toen het artikel over
Beinsdorp ging. Deel 2
BEINSDORP HEEFT NOOIT HILLEGOMMERBUURT WILLEN HETEN
De weldadige nawinterse rust van het eindeloos uitgestrekte polderland
dringt door tot de schraal gemeubileerde huiskamers van de lange rij
identieke en karakteristieke roodbepande huisjes. Het nieuwe seizoen is
aanstaande, de boer heeft al beloofd om aan te komen als het weer zover is.
Nog voor enkele weken zijn de daggelders op zichzelf aangewezen. Nu de
wintervoorraden bijna zijn verbruikt, kijken ze uit naar het voorjaar. Terwijl
buiten een waterig briesje de naderende voorjaarswarmte aankondigt, zit in
een van de huisjes voor de vertrouwde snorrende zwarte kolenhaard vader in
de rookstoel zijn oude pijp te roken. Moeder zit bij hem om naald en draad
ter hand te nemen teneinde aan de stapel sleetse kleren van de kinderschare
het wachtende verstelwerk te verrichten. Zonder elkaar iets te zeggen,
dwalen beider gedachten af naar het Brabantse land waar ze alweer zo lang
geleden vertrokken. Het is niet makkelijk als zuiderling in een kaal, nuchter
polderland te aarden.
Zo vreemd als het klinkt, zo waar als het is. Haarlemmermeer kende ooit een
Brabantse “enclave”. Uit het Brabantse land kwamen begin deze eeuw
daggelders naar het noorden omdat in hun geboortestreek geen werk was.
De Haarlemmermeerse boeren en de bollentelers in Hillegom en Lisse wilden
deze arbeiders graag hebben omdat ze hard en lang werkten. Tegen het einde
van het seizoen trokken de Brabanders altijd weer terug naar hun streek. In
wat nu Beinsdorp heet, werden op zeker moment echter een aantal woningen
gebouwd en dat was voor mening Brabander reden om zich in de kale polder
te vestigen. Geen huwelijk overigens kon deze samensmelting van joviale
Brabanders en nuchtere polderlingen bekronen, want zeggen ze in
Beinsdorp: “Ze gingen naar Brabant om een vogeltje te vangen en kwamen
zich toen hier nestelen”.

Kort na de drooglegging van het Haarlemmer Meer vestigen zich de eerste
Beinsdorpers aan de Hillegommerdijk. Hillegom lag nog wel een kilometer in
het oude land, maar hier in de polder was goedkoop aan een eigen stukje
grond te komen. Na verloop van tijd bouwde de schatrijke familie Van
Benthem, en ook wel de familie Goedkoop van de gelijknamige
puddingfabriek, een serie woningen langs de noordkant van de
Venneperweg. Hier vonden de Brabanders hun stek. In de jaren dertig lieten
de Van Benthems aan de zuidkant van de weg opnieuw huizen bouwen. Het
tekenende uiterlijk van de woningbouwprojecten is nog altijd een opvallend
gegeven van Beinsdorp. Bij de brug naar Hillegom stonden aan de
uitgestrekte zompige weilanden alleen nog het brugwachtershuis en café
Ceres.
De naam Beinsdorp is niet zonder strijd aan het buurtschap gegeven. Ome
Ko Rijnbeek weet zich als geen ander de details van te herinneren.
Oorspronkelijk viel het toenmalige gehucht onder Nieuw-Vennep. Na de Van
Benthem-bouw wilde de gemeente de buurt eerst Elsbroek noemen maar zo
heette al een stuk in Hillegom. Uiteindelijk zou het Hillegommerbuurt
worden. In die tijd, de jaren vijftig, had “buurt” een zeer negatieve klank.
Ome Ko: “Ze zetten s ’middags de borden neer met Hillegommerbuurt er op
en s’avonds lagen ze in de Ringvaart. Ze hebben hier wat staan vissen”.
Uiteindelijk werd op voorstel van de dorpers gekozen voor de naam die in de
gevel van enkele huizen aan de Venneperweg was gemetseld: Beinsdorp, een
vroeger in het Haarlemmer Meer gelegen hooieiland.
Het laatste bouwproject van de welgestelde familie Van Benthem heeft voor
een groot gedeelte jaren leeggestaan. Wie wilde verhuizen, kon zo in een
andere woning trekken, de eerste weken hoefde niet eens de huur betaald te
worden. Maar het waren crisisjaren, de jaren dertig, en niemand had geld om
te verhuizen. Later zijn de rood bepande huisjes verkocht aan de bewoners.
Sindsdien is geen bouwproject meer in Beinsdorp van de grond gekomen. Na
25 jaar “strijd” met allerlei overheden is de dorpsraad trots op de eerste
woningbouw, na 55 jaar, in augustus aanstaande zal starten. Dankzij
aannemer De Raad, voegen de dorpsraadleden daar meteen aan toe, anders
was er nu nog niets gebeurd. De gemeente Haarlemmermeer scoort op dit
punt niet erg hoog.”de gemeente heeft hier twee huurhuizen, en die zijn al 25
jaar onbewoonbaar verklaard”.
De tientallen jaren uitblijvende woningbouw heeft Beinsdorp haar
eigenaardige, anker-vormige plattegrond doen behouden waarop slechts de
Hillegommerdijk en de Venneperweg staan genoteerd. Sinds die laatste weg
haar B-weg status verloor en een route voor doorgaand verkeer werd, is de
verkeerssituatie er in het dorp niet beter op geworden. Weliswaar is door het
aanleggen van parkeerhavens het brede snelweg uiterlijk van de weg
verdwenen, maar de oude Venneperweg met een rij bomen aan de ene en een
fraaie haag aan de andere kant komt nooit weerom. Door het ontbreken van
een doorgaande route naar de bollensstr eek komt veel vrachtverkeer dwars
door het dorp. “We wachten met smart op het doortrekken van de S20”, zegt
Beinsdorp met het oog op de Leimuiderweg die langs de zuidkant van NieuwVennep richting Hillegom aangelegd moet worden. Uitblijvende resultaten

van allerlei besprekingen hebben omwonende van de Venneperweg er toe
gebracht de gemeente Haarlemmermeer aansprakelijk te stellen van de
schade aan hun huizen, volgens hen veroorzaakt door de trillingen van
voorbij denderende vrachtwagens.
Omdat al in geen 50 jaar een woning in het dorp was gebouwd, stelde het
dorp in 1979 het “Zwartboek van Beinsdorp” op. De dorpelingen noemden
Beinsdorp daarin “Het klompenhok van Haarlemmermeer”. Hoewel de
gemeente immer de zondebok is geweest, zeggen de dorpsraadleden nu dat
er in vergelijking met toen toch wel iets is verbeterd. ” Vroeger kon je een
brief schrijven en dan hoorde je gewoon nooit meer wat. Of je kon uit het
antwoord opmaken dat ze dachten: jullie bekijken het maar in je dorp. Nu
worden we overal over geïnformeerd en we krijgen ook inspraak in zaken
waarbij we belang hebben. Het duurt soms lang, maar als er dan iets
gebeurt, kunnen we meepraten en dat is wel erg positief.
De trots van het dorp heet Het Eiland: het dorpshuis. Ome Ko weet nog als
de dag van gisteren dat De Grote Drie van Beinsdorp er hard aan hebben
getrokken om een dorpshuis te krijgen. Het waren Barend Baks, Herman
Heijer en kruidenier Piet van Heteren. Het begon allemaal in Pniël, het
evangelisatiegebouwtje dat vroeger in het dorp stond. Daar werden door De
Grote Drie kaartavonden georganiseerd en met dubbeltjes en kwartjes is het
dorp bij elkaar gespaard. Er was net genoeg geld om met zelfwerkzaamheden
Het Eiland te bouwen. Net genoeg, want toen het er stond, was er geen geld
voor tafels en stoelen. Alle deuren werden toen langsgegaan en prompt kon
de inventaris aangeschaft worden.” ’t Was grandioos. Heel
Haarlemmermeerstond met zúlke ogen te kijken naar wat hier stond”, zegt
Ome Ko. Hij glundert nog bij de gedachte aan weleer. Vorig jaar nog leidde
hij trots burgemeester De Boer in Het Eiland langs alle verenigingen van het
dorp.
Ok in Beinsdorp zijn de tijden veranderd. Typerende dorpsgenoten zoals
vroeger zijn er niet zo veel meer. Ome Ko weet er nog veel voorvallen uit het
verleden te noemen. Twee vismaatjes die ruzie kregen en vervolgend hun
boot doorzaagden. Of Beens’ rheuma, een smeerseltje van Piet Been dat
tegen rheuma zou helpen. Zelf heeft Ko nog gewerkt bij de bierbrouwerij en
bottelarij die het dorp ooit had. En op zich is de periode rond de bouw van
het dorpshuis natuurlijk ook om nooit te vergeten.
De Beinsdorpers vinden hun dorp niet het mooiste van Haarlemmermeer,
maar ze zeggen wel: “Wie hier woont, wil nooit meer weg. Iedereen wordt hier
snel in de gemeenschap opgenomen, als ze zichzelf er tenminste voor
openstellen. Het is een kleine gemeenschap, iedereen kent iedereen. ’t Is hier
net Coronation Street. Maar wel positief bedoeld hoor, iedereen staat voor
elkaar klaar. In die grote dorpen kom je dat niet tegen. Er zijn een heleboel
positieve dingen hier in het dorp: het dorpshuis, de sjoelclub, noem maar op.
En je woont hier natuurlijk mooi landelijk met vrij uitzicht over de polder.
Nee, wij willen hier nooit meer weg”
Ik hoop dat u veel leesplezier heeft gehad,
Greet

Bericht vanuit Het Eiland
Kon ik in de vorige editie nog melden hoe blij we waren dat we voorzichtig
onze gasten weer mochten ontvangen, was dit helaas voor korte duur. Eerst
werden de aantallen terug gebracht naar 30 en sluiten om 22.00 uur. Daar
was best een mouw aan te passen. De verenigingen begonnen gewoon iets
eerder of men paste het programma van de avond iets aan, maar we konden
ieder geval nog doorgaan. De maatregels die daarna volgden waren wat
lastiger. Ons horeca gedeelte moest sluiten en dat betekent geen
consumpties en dus ook een stukje minder gezelligheid. De activiteiten in de
avonduren besloten ook terecht om even pas op de plaats te maken en
tijdelijk weer even te stoppen. Gelukkig zijn er wat kleinere activiteiten die
nog wel door gaan zoals de yoga, schildergroep, gym en de soos. Laten we
hopen dat deze maatregels niet voor niets zijn en dat we samen ervoor zorgen
dat we weer terug kunnen naar het “normale” bestaan. Het brengen van het
bericht dat de maatregels weer strenger moesten worden is niet leuk maar
gelukkig nam iedereen het goed op en was daar ook alle begrip.
Ondertussen gebeuren er ook positieve dingen. Zo ontving ik in september
een bericht van Het Oranje Fonds. Omdat eerder dit jaar de
postcodestraatprijs in Beinsdorp was gevallen was dorpshuis Het Eiland
geselecteerd om in aanmerking te komen voor het buurtcadeau. Ik mocht
een voorstel indienen om in aanmerking te komen voor het mooie bedrag van
€ 3.000,00. Half oktober werd ik gebeld en gefeliciteerd ik zou in de
brievenbus van Het Eiland een cheque ontvangen voor toekenning van het
voorstel. Nu bent u natuurlijk benieuwd waar wij het geld aan gaan
besteden. Het leek me leuk om voor jong en oud wat te kunnen doen. Voor
de jeugd hebben we een springkussen aangeschaft wat we bij meerdere
activiteiten zoals de kinderactiviteiten kunnen inzetten. Voor de senioren
hebben we budget voor een gezellige middag met een muzikale invulling dit
om het gemis van het jaarlijkse uitje te
compenseren. Deze middag gaan we dan ook
organiseren als de maatregels weer wat versoepelt
zullen worden. Maar zoals een mooi gezegde zegt
wat in het vat zit…..
En dan gaat er nog een bijdrage naar een gezellig
zitje in de bar.
We zijn het Oranje Fonds dan ook dankbaar voor
deze donatie.
Een leuke bijkomstigheid als je als vrijwilliger betrokken bent bij de
Maatvast activiteiten is dat je dan ook wel eens zeer verdiend in het zonnetje
wordt gezet als waardering voor de inzet en betrokkenheid; bij in dit geval
Het Eiland. Nu konden we met dank aan L’Oreal o.a. de dames die zich
inzetten bij “Koken voor de Buurt” verassen met een kleine goodiebag.
Namens team Het Eiland
Mvg Sandy Goezinne

Coronaproof Sint- Maarten lopen 11 november
11 november mogen de kinderen met hun lampion langs de deur om te
zingen en lekkers op te halen. Nu is alles iets anders en moeten we goed
nadenken over hoe we coronaproof dingen kunnen laten voort bestaan.
Kinderen kijken uit naar het lopen en bewoners genieten van de zingende
kinderen aan de deur.
De vrijwilligers hebben even nagedacht hoe we toch de kinderen kunnen
laten lopen zonder dat het onveilig is voor de gezondheid. Het lopen is buiten
dat is al een pluspunt. Het probleem zit hem het deur aan deur aanbellen en
zingen. We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen aangeven of ze dit
wel of niet aandurven. Daarom kunnen bewoners zich aanmelden als zij het
leuk vinden als er kinderen aan de deur komen. Wij zorgen dan voor een
duidelijk zichtbare poster die in het raam gehangen kan worden, waardoor
de kinderen weten of ze wel of niet aan kunnen bellen.
De bewoners die zich aanmelden hebben daarbij dan 2 opties::
1) Buiten een mandje met lekkers klaar zetten voor de kinderen de
kinderen zingen dan voor het raam.
2) Kinderen mogen aanbellen en zingen op ruime afstand bij het openen
van de deur.
Wij zorgen dat er langs alle aangemelde deuren kinderen langskomen dus
niet alleen in de Rietkraag maar ook in de andere delen van het dorp.
Stichting Actief Beinsdorp steunt het coronaproof Sint-Maarten lopen ook en
zal in de route zorgen voor extra sfeer en lekkers.
We starten 11 november om 18.15 uur vanaf het Eiland met lopen. Kinderen
kunnen zich daar melden met hun lampion en tas om samen met een
begeleider in een groep te gaan lopen. Ouders van hele kleine kinderen
kunnen meelopen maar dan graag 1 ouder en hou afstand en draag een
mondkapje.
Bewoners kunnen zich tot 5 november aanmelden via eiland@maatvast.nl of
bel 0252-515142 en ontvangen dan een poster voor in het raam. We hopen
voor de kinderen dat er toch veel huizen aansluiten bij het coronaproof SintMaarten feest.
Kinderen die willen meelopen kunnen zich ook tot 5 november aanmelden
via eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

Sinterklaas 29 november in Beinsdorp
Zondag 29 november zal Sint en zijn Pieten ook een bezoek brengen aan de
kindjes van 3 tot 9 jaar in Beinsdorp.
Om 14.00 u verzamelen we alle kindjes in de speeltuin. Bij de jongste
kinderen is 1 ouder welkom. U zul begrijpen dat we alles zo coronaproof
mogelijk willen organiseren. Net als vorig jaar beloofd het weer een leuk feest
te worden wat in principe buiten zal gaan plaatsvinden.

Met dank aan Sinterklaas en zijn Pieten en Stichting Actief Beinsdorp is
deelname aan deze activiteit gratis. Aanmelden vooraf wel noodzakelijk en dit
kan tot uiterlijk 18 november via de mail Eiland@maatvast.nl of bel Sandy
0252-515142
De Sint hoopt veel van jullie te mogen begroeten.

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

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!!!

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.

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
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

Dinsdag soosmiddag
Iedere dinsdagmiddag staan de deuren van Het Eiland open voor de
wekelijkse soosmiddag. Zo kan men kaarten, biljarten of creatief bezig zijn
onder het genot van een kopje koffie/thee en een praatje. Het senioren
bestuur zorgt voor gratis koffie en thee.
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.
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.

Koken voor de buurt 24 november
Alleen al de maatregels versoepelt gaan worden en er weer gekookt mag
worden zal de volgende koken voor de buurt plaatsvinden op dinsdagmiddag
24 november. U kunt zich alvast aanmelden dan informeren wij u of het wel
of niet door kan gaan. Aanmelden kan via eiland@maatvast.nl of bel. 0252515142.

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor
20 november 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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1 nov.
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9 nov.
10 nov.
11 nov.
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Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur
Soosmiddag 13.30 uur, yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur

Walking wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur
Soosmiddag 13.30 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur, Sint-Maarten lopen 18.15 uur

Walking Wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur
Soosmiddag 13.30 uur, 19.00 uur yoga, vergadering Fietsmaatjes 19.30 uur
Gym 55+ 09.30 uur

Walking Wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur
Soosmiddag 13.30 uur, 19.00 uur yoga
Gym 55+ 09.30 uur,
Postzegelvereniging 19.15 uur
Walking Wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur, Sinterklaasfeest 14.00 uur
Pastelschilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 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

