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Het Ankertje 

         Algemene info: 

 

 

Dorpsraad: 

Wendy Oudshoorn     voorzitter   
Jan van Saase     penningmeester  
Sander Bergonje  secretaris 
Ria de Groot            lid    
 
e-mail adres dorpsraad:  postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl 
e-mail adres verkeerscommissie: verkeerscommissie@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:    dhr. Leo Doornaar  
                                    Leo.doornaar@politie.nl                   0900-8844 

Gemeente Haarlemmermeer: dagelijks van 09.00-13.00 uur      0900-1852 
     info@haarlemmermeer.nl 
Straatcoaches (overlast jeugd) straatcoaches@haarlemmermeer.nl 
MeerWaarde Welzijn:  www.meerwaarde.nl      023-5698888 

Meerlanden:             pi@meerlanden.nl                           0297-381717 
Jongerenwerk mark.verlaan@meerwaarde.nl      

dorine.taverne@meerwaarde.nl 

 

 

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 
melden van losse stoeptegels, overlast e.d. kan via de website van de gemeente 
haarlemmermeer 

 

Voorzieningen: 

Inleveren vet:   mogelijk tijdens openstelling in het dorpshuis 
Bibliotheek: `   open tijdens openstelling dorpshuis  
Ophalen rommelmarkt spullen: Leo Fijneman 06-54696188                     
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Voorwoord 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf bedenk ik mij dat we al weer in een ander 

seizoen zijn beland, de herfst. Prachtig hoe de bomen weer kleuren en vooral 

als de zon schijnt, is dit een mooi herfstplaatje. Want mooi weer hebben we 

eigenlijk nog steeds, op een aantal regendagen na hebben we het afgelopen 

jaar heel erg getroffen. Ook nu genieten we nog van een mooi najaar. De 

jaarlijkse fietstocht i.h.k.v burendag was weer een succes! We hebben het in 

ieder geval droog gehouden en er werd nog gezellig nagepraat onder het 

genot van een hapje en een drankje in het dorpshuis. 

Er is ook veel leed in de wereld. De oorlog in de Oekraïne duurt maar voort 

en wij steven af op een financiële crisis. Niet alleen de gas en elektriciteit 

maar ook de benzineprijzen en de boodschappen zijn veel duurder geworden. 

Daar hebben we allemaal last van, we weten niet waar dit nog heen gaat.  

Er is een groot tekort aan personeel in veel sectoren en het is nog steeds een 

drama op Schiphol met de lange wachttijden. Hopelijk wordt dit snel 

opgelost, want het is ook nog eens herfstvakantie.  

Vorig jaar is er een snoeicursus georganiseerd en zijn we enthousiast aan de 

slag gegaan met het snoeien van de fruitbomen langs de tocht. Maar door 

corona is helaas de 2de dag niet doorgegaan. Dit najaar is er weer een 

herkansing, deze is op zaterdag 26 november a.s. Er zijn nog een aantal 

plekken beschikbaar. Wil je deelnemen, dan kun je je nog aanmelden via de 

mail; postbus@ dorpsraadbeinsdorp.nl. Greet zal deze organisatie nog op 

zich nemen.  

Helaas gaat Greet de dorpsraad en de verkeerscommissie verlaten en dat 

vinden we erg jammer. Greet heeft zich vele jaren ingezet voor diverse 

belangen in ons dorp. Denk aan het jarenlange traject duinpolderweg dat 

helaas op niets is uitgelopen. In ieder geval gaan we nog afscheid nemen van 

Greet op gepaste wijze. Niet alleen Greet verlaat de Dorpsraad maar ook 

Marleen is om gezondheidsredenen gestopt. Dat betreuren we ten zeerste, we 

wensen Marleen dan ook heel veel sterkte en beterschap toe.  

We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die de dorpsraad maar 

ook de verkeerscommissie willen versterken. Kom eens langs tijdens een 

vergadering, wanneer dat is staat achter in het ankertje.  

Op 28 november gaat de Lisserbrug in onderhoud en dit gaat duren tot en 

met 17 maart 2023. Hopelijk gaan wij als Beinsdorp daar niet al te veel 

hinder van ondervinden maar ik ben bang dat dit wel het geval is. Er komt 

net als destijds bij onze brug, een pontonbrug voor voetgangers en fietsers.  

Ik wil nog iemand speciaal even in het zonnetje zetten en dat is Jaap van de 

Heuvel. Hij loopt bijna elke dag door ons dorp om zwerfvuil op te ruimen. 

Jaap, je bent een groot voorbeeld voor iedereen en we willen je dan ook 

bedanken voor de moeite die je telkens neemt. Jammer dat dit moet maar 



blijkbaar is het te veel voor een aantal om even naar de prullenbak te lopen. 

Dat geldt overigens ook voor de vele hondenpoep die nog met regelmaat op 

de stoep ligt. Kleine moeite om dit even in de daarvoor bestemde prullenbak 

te gooien. Zorg dat je gewoon de poepzakjes aan je hondenriem hebt, dat is 

toch niet te veel gevraagd? Deze zakjes zijn gratis af te halen bij de 

dierenwinkel, supermarkten en de gemeente. Kleine moeite, groot plezier! 

Hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer in het dorpshuis voor het bijwonen 

van een vergadering of gewoon gezellig, wat het ook mag zijn, er is genoeg te 

doen. 

Voor nu wens ik een ieder weer het beste toe, let een beetje op elkaar en blijf 

gezond!  

Met vriendelijke groet, 

Ria de Groot, lid dorpsraad Beinsdorp  

 

 

Bericht vanuit Het Eiland 

 

Het bruist weer in Het Eiland naast de vaste activiteiten is er afgelopen 

maand genoten van het optreden van Route 66 en kwamen de leerlingen van 

het Fioretti College koken voor een groep genodigden die hebben genoten. Is 

er veel animo voor de workshops van Annet zit de workshop met de pompoen 

binnen 2 dagen al vol. Maar ook de komende maand en met de feestdag op 

komst staan er weer veel extra activiteiten op het programma. Zo komt er 

een Bingo avond voor de volwassenen, is er voor de kids een 

kindervakantiedag in de herfstvakantie, halloween disco en zal sinterklaas 

weer een bezoek brengen en natuurlijk Sint Maarten niet vergeten met de 

lampion langs de deuren. Voor de oudere jeugd een disco party dus genoeg 

om dit Ankertje goed door te lezen en alles te noteren. Maar volg ons ook op 

facebook want daar plaatsen we ook regelmatig activiteiten en foto’s op om 

iedereen zoveel mogelijk te kunnen bereiken. 

Vorige maand schreef ik over de strategiesessie en de enquete die binnen alle 

locaties van Maatvast zijn uitgezet. Met dank aan iedereen die hem heeft 

ingevuld worden nu de resultaten daaruit gehaald. Voor ons weer stof om 

mee aan de slag te gaan.  

Ik hoop vele van jullie de komende periode een keer tegen te komen in Het 

Eiland bij 1 van de vele activiteiten die voorbij zullen komen. 

Namens team Het Eiland, 

Sandy (sociaal beheerder) 

 



Bericht vanuit de verkeerscommissie 

Beste dorpsgenoten,  

In het vorige Ankertje heeft u kunnen lezen dat Greet Plaatzer, na 18 jaar 

‘trouwe dienst’ stopt met haar vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad en de 

Verkeerscommissie. René de Visser heeft om persoonlijke redenen de 

Verkeerscommissie in augustus al verlaten, wat betekent dat wij nog maar 

met z’n tweeën inhoud geven aan de Verkeerscommissie, en dat is te weinig. 

Vandaar nogmaals een oproep voor nieuwe leden. Stuurt u bij interesse 

alstublieft een mailtje naar verkeerscomissie@dorpsraadbeinsdorp.nl dan 

nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Wij betreuren het dat er helaas weinig zichtbaars is van ons werk en de 

besprekingen met de gemeente. Wij zouden u graag meenemen in reeds 

bestaande plannen en ideeën om het verkeer op de Hillegommerdijk en de 

Venneperweg langzamer te laten rijden. Echter valt daar op dit moment niets 

concreets over te melden. De overleggen hebben wegens verschillende 

omstandigheden tijdens de zomerperiode stil gelegen. 

Met een nieuwe verkeerskundige vanuit de gemeente en hopelijk een paar 

nieuwe leden in de verkeerscommissie hebben we de intentie om slagvaardig 

en positief aan de gang te gaan.  

Goed nieuws komt er van onze buren uit Hillegom. Het plan is om van de 

Meerlaan een 30 km zone te maken, waardoor men (hopelijk) vanaf 

Hillegoms zijde langzamer ons dorp in rijden. 

Daarnaast hebben wij vanuit de ‘flankerende maatregelen Beinsdorp’ 10 

nieuwe vlaggen met het logo ‘Beinsdorp 30 km’, gekregen. Zou u een vlag in 

de voortuin willen plaatsen? Laat het ons dan weten! Ook zijn er nog genoeg 

stickers voor op de vuilnisbakken!     

Met vriendelijke groeten,  

Sander van Bohemen en Pim Joosten 

 

 

 

 

 

mailto:verkeerscomissie@dorpsraadbeinsdorp.nl


Perengaardjes snoeien 

Helaas ging de tweede snoeidag i.v.m. Coronamaatregelen niet door maar 

gelukkig is er is een nieuwe datum bekend n.l. Zaterdag 26 november 2022 
 
Er zijn nog beperkte plaatsen beschikbaar voor onze bewoners. Het is de 

bedoeling dat u, met de andere bewoners de perengaardjes gaat bijhouden. 
  
Hieronder volgt in het kort het programma: 

 
09.15 inloop 

09.30 aanvang en voorstel van de docenten/ pomologen en theorieles 
10.30 korte pauze 
11.30 lunch 

12.15 snoeien in de praktijk 
15.00 einde  

 
De lunch wordt aangeboden door Staatsbosbeheer. 
Ook is er snoeigereedschap aanwezig want na de lunch gaat u gezamenlijk 

de theorie in praktijk brengen en de perenbomen onder leiding van de 
pomologen snoeien. 
Denkt u eraan om uw kleding en schoeisel aan te passen aan de 

weersomstandigheden. 
Heeft u na het lezen van dit artikel zin om mee te helpen kunt u zich 

aanmelden bij info@dorpsraadbeinsdorp.nl 
 
Als er plaats is krijgt u hiervan een bevestiging. 

 
Adres: Dorpshuis 't Eiland 

Rietkraag 5 
2144 KA Beinsdorp 
0252-515142 

 

 

Pagina’s waarop u info kunt vinden betreffende 

Beinsdorp en de activiteiten 

Facebookpagina dorpshuis Het Eiland 

Facebookpagina dorpsraad Beinsdorp 
Facebookpagina ik ben/was een Beinsdorper 
Website www.stichtingmaatvast.nl  
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Halloween disco 4 november 

Vrijdag 4 november staan de deuren van Het Eiland open voor de kids van 6 

tot 12 jaar en dit keer het altijd populaire thema Halloween. 

Ieder jaar zien we de meest gekke, gruwelijk outfits voorbij komen dus we 

dagen jullie uit om ook dit jaar in een originele Halloween outfit te komen 

(niet verplicht). 

 

Van 19.30 u tot 21.30 u. zijn jullie welkom om te feesten op de muziek 

verzorgd door de DJ’s van Lightflash. 

De entree is € 2,50 incl. welkomstdrankje en een gruwelijk snoepje. 

Tot 4 november het discoteam 

 

Sint- Maarten 11 november 

11 november mogen de kinderen met hun lampion langs de deur om te 

zingen en lekkers op te halen. Uit ervaring weten we dat de meeste ouders 

met hun kinderen in de Rietkraag lopen en minder langs de Venneperweg en 

Hillegommerdijk.  

Net als de laatste 2 jaar verstrekken we vanuit 

Stichting Actief weer posters waarmee u kunt 

laten zien dat kinderen welkom zijn op 11 

november. Wilt u een poster ontvangen dan 

graag even een mail voor 5 november naar 

eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

Stichting Actief Beinsdorp steunt het Sint-

Maarten lopen ook en zal in de route zorgen voor 

iets warms met wat lekkers erbij ook voor de 

ouders. Voor de sfeer in de wijk ook leuk als er 

veel lichtjes branden. 
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Uitslag zonnebloem loterij 2022 

 
Heeft u loten gekocht kijk dan snel of er een prijs op is gevallen. 

 
1e   prijs € 15.000,-     lotnr. 1071930 
2e   prijs €   7.000,-     lotnr. 0463738 

3e   prijs €   2.500,-     lotnr. 0730367 
4e   prijs batavus E-bike    lotnr. 0257117 
5e   prijs batavus E-bike    lotnr. 0526349 

6e   prijs €   1.000,-     lotnr. 0673064 
7e   prijs €   1.000,-     lotnr. 1043258 

8e   prijs Laptop      lotnr. 0120689 
9e   prijs vakantie Beekse Bergen   lotnr. 1002272 
10e prijs vakantie Beekse Bergen   lotnr. 0258875 

11e prijs iPad      lotnr. 0250091 
12e prijs iPad      lotnr. 1038193 

13e prijs weekend weg 2 pers. Zuiderduin  lotnr. 0472150 
14e prijs Vakantie Roompot    lotnr. 0242207 
15e prijs Vakantie Roompot    lotnr. 0385713 

16e prijs Vakantie Roompot    lotnr. 0313821 
17e prijs Airfryer      lotnr. 0089893 
18e prijs Magimix Nespresso    lotnr. 0446975 

19e prijs Magimix Nespresso    lotnr. 0180207 
20e prijs Magimix Nespresso    lotnr. 0589153 

21e prijs E-reader      lotnr. 0695959 
22e prijs E-reader      lotnr. 0508761 
23e prijs € 250,-      eindcijfers      99600 

24e prijs Bol.com bon € 50,-    eindcijfers      50837 
25e prijs Hema bon € 50,-    eindcijfers      89470 

26e prijs Rituals pakket     eindcijfers      30540 
27e prijs Intratuin bon € 35,-    eindcijfers      85111 
28e prijs Tafelzeil Zonnebloem    eindcijfers     82846 

29e prijs 2 toegangskaarten Appeltern   eindcijfers      56601 
30e prijs € 50,-      eindcijfers        0982 
31e prijs € 50,-      eindcijfers        5499 

32e prijs € 25,-      eindcijfers        6991 
33e prijs Proefpakket Local Tea   eindcijfers          202 

34e prijs € 15,-                     eindcijfers          753 
35e prijs € 15,-      eindcijfers          328 
36e prijs € 15,-      eindcijfers          167 

 
Onder voorbehoud van typefouten  

 

Meer informatie op zonnebloemloterij.nl/loterij 

 

 



 

Line dance les op maandagavond 

Danst u graag dan zijn de line dance lessen op maandagavond een aanrader. 

Er wordt gedanst op verschillende soorten muziek van country tot pop. In 

het begin van de avond zijn de dansen wat makkelijker later op de avond 

worden ze voor de gevorderden wat moeilijker zodat er voor ieder wat wils is. 

Wilt u een eens kijken of het ook wat voor U is kom dan eens langs op de 

maandagavond. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om te komen 

kijken of info te vragen. 

17 december organiseren ze een 

gezellige line dance dansavond in Het 

Eiland 

  

 

 

 

 

Maandelijks bijeenkomst Postzegelvereniging 

Bent u ook liefhebber van postzegels 

verzamelen?? 

Dan ben je van harte welkom op de 
maandelijkse bijeenkomsten van de 

postzegelvereniging. 

De volgende bijeenkomst is op vrijdagavond 
25 november. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom de aanvang is 20.00 uur. Er is een 

veiling en een prijs op de presentielijst. 
Toegang is gratis ( wij vragen U wel om bij 

een tweede bezoek lid te worden van de 
vereniging het lidmaatschap is €17,00 per 
jaar.  

Postzegelvereniging Hillegom e.o.  

 

 

 



Koffie ochtenden in samenwerking met ADAMAS 

 

 

OMGAAN MET KANKER 
JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mensen die geraakt zijn door kanker kunnen al jaren terecht bij Adamas in 

Nieuw-Vennep. Door de persoonlijke ondersteuning die Adamas biedt kun je 
om leren gaan met de gevolgen van kanker. 
 

Om nu nog meer inwoners in Haarlemmermeer in de gelegenheid te stellen 
om met elkaar in gesprek te gaan, komen de vrijwilligers van Adamas naar 

Maatvast-locaties. En zo ook naar dorpshuis Het Eiland.  
 
Dinsdagochtend 1 november heet de gastvrouw iedereen die daar behoefte 

aan heeft welkom bij de Open Koffie Tafel. Aanvang 09.30 uur kopje 
koffie/thee staat klaar. Gratis inloop 

 

 

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor  

20 november via de mail eiland@maatvast.nl of op 
Venneperweg 1227 
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Gym voor 55+ op de woensdagochtend 

Vanaf september starten de gymlessen voor 55+ weer in het Eiland. Lijkt het 

ook fijn om samen met anderen te werken het lichaam en spieren soepel te 

houden??? Dan bent u van harte welkom deel te nemen. De les is 45 

minuten. En daarna drinken we altijd gezellig nog een kopje koffie/thee. 

Eerst een keer kijken geen probleem loop op de woensdagochtend even 

binnen voor kennismaking en informatie.  

 

 

Koken voor de buurt dinsdag 15 november  

 

Was het afgelopen maand genieten van een kipstoofpot en een herfst toetje in 
de vorm van een pompoen mousse op een bodem van speculaas en toefje 

slagroom met karamelsaus gaat het kookteam deze keer weer wat anders 
maken. We koken niet voor niets want de animo is groot en de pannen gaan 

leeg.  
 

 
 

Dinsdag 15 november duiken we dan ook de keuken in zodat om 17.00 uur 
de gasten kunnen aanschuiven. Deelname is € 5,00 excl drankjes. 

Aanmelden kan tot 12 november via de mail Eiland@maatvast.nl of bel 
0252-515142 
 

Tot 15 november  
 
Het kookteam 

 
 

mailto:Eiland@maatvast.nl


Wandelen op dinsdagochtend 

 
Iedere dinsdagochtend start om 09.30 uur de wandelgroep met instructeur 

Ruud aan de wekelijkse wandeling van een uur. Er wordt door een deel van 
de groep gelopen met Nordic walking stokken maar deelnemen kan ook zeker 
zonder stokken. Bij terugkomst drinken ze dan gezellig samen een kopje 

koffie/thee/warme chocomel/frisje.  
 
Deelname aan het wandelen is vanaf oktober € 2,50 per keer en er is geen 

wekelijkse verplichting; al is het natuurlijk leuk als u elke week mee komt 
lopen.  

Het drankje na afloop betaald u apart aan de bar. U kunt hiervoor ook 
gebruik maken van een strippenkaart die goed is voor 10 kopjes koffie/thee 
of consumpties.  

 
 

 

Boekenmarkt levert mooie bedrag op 

Stichting Actief Beinsdorp organiseerde voor de afwisseling op zondag 2 
oktober bij de buren in dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek een 

boekenmarkt.  
Er zijn weer veel boeken en cd/dvd’s van de hand gegaan die het mooie 

bedrag van € 675,- heeft opgeleverd waarmee de stichting weer leuke 
activiteiten kan steunen zoals o.a. de kindervakantiedag in de herfstvakantie 
en de prijzen voor de komende bingo. 

 

 

 

 

 
 

Biljarten kan op….. 

 

Maandagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur 

Dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur 
Woensdagavond van 19.00 tot 22.30 uur 

Donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur 
 
Geen eigen keu? Geen probleem alles is aanwezig 

 

 

 



Sinterklaas in Beinsdorp 

Vol verwachting klopt ons hart als in november Sint en de Pieten weer naar 

Nederland komen. En nog meer als hij naar Beinsdorp komt om de kinderen 

een bezoekje te brengen. 

Voor de allerkleinsten is er vrijdag 18 november de Mini Pietendisco van 

15.30 uur tot 17.00 uur komen de pieten swingen met de kids t/m 6 jaar. 

(groot) ouders zijn van harte welkom om met hun (klein)kinderen te komen 

genieten. 

Op zondagmiddag 28 november om 13.30 uur komt de Sint 

hoogstpersoonlijk zelf naar het dorp om samen met de Pieten de kinderen 

een bezoek te brengen en er een gezellig middag van te maken. Dus meld je 

aan en kom naar Het Eiland dan gaan we samen met de Pieten leuke 

opdrachten doen en heeft Sint met ieder kind een 

momentje. 

Met dank aan Stichting Actief Beinsdorp en Sint 

en zijn Beinsdorpse Pietenbende zijn er geen 

kosten verbonden aan deze activiteiten 

Voor de 28e is aanmelden wel noodzakelijk en dat 

kan tot 21 november voor kinderen tot 9 jaar via 

de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.  

 

Sint Pannekoek 29 november 

Sinds de strip van Jan Jans en de Kinderen is de viering van Sint Pannekoek 

meer bekend geworden. Deze Rotterdamse traditie wordt in het hele land op 

steeds meer plekken deze dag gevierd en wel op 29 november. Met een 

pannenkoek op je hoofd wens je elkaar een vrolijke Sint Pannekoek. 

Hoe leuk om met elkaar jong en oud op 29 november in Het Eiland 

pannenkoeken te komen eten?? Dus we zouden het leuk vinden om een zaal 

vol te hebben met gezinnen, opa’s en oma’s met of zonder 

kleinkinderen….iedereen is welkom. 

Om 17.00 kunt u komen aanschuiven wel even aanmelden voor 22 

november via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

Deelname is gratis alleen drankjes zijn voor eigen rekening. De 

pannenkoeken worden aangeboden door Stichting Actief Beinsdorp. Wilt u 

helpen bakken dan ook van harte welkom laat het weten via de mail. 
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Long Island Club Party voor jeugd 12+ 

Met medewerking van DJ Larzzz organiseren we voor de oudere jeugd een 

disco met alcoholvrije cocktails. Voor de 1e cocktail krijg je een je een bon bij 

de toegang de andere kun je kopen voor 1 euro. 

De deuren staan van 20.00 tot 21.00 uur open daarna gaan ze dicht want 

het feest is binnen en niet buiten. Wil je naar huis dat kan uiteraard maar 

wat niet meer kan is in en uit lopen. 

 

 

Party voor jeugd vanaf 12 jaar 

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis       Vrijdag 

Het eiland        9 december 

             

 

 

 

 

 

           Met DJ Larzzz 

                    Van 20.00 u . tot 22.30 u . toegang € 2,50 

Na 21.00 uur kun je alleen naar buiten als je naar huis               

gaat feest is binnen niet buiten 



Leerlingen Fiorettie bezorgen gasten een 

heerlijk diner 

Een nieuwe mooie samenwerking met het Fioretti College Hillegom. 

Leerlingen mogen na een aantal weken gewerkt te hebben aan hun keuze 

vak “koken” een eindopdracht doen in dorpshuis Het Eiland. De leerlingen 

gaan voor 35 gasten een 3 gangenmenu maken en daarbij hoort natuurlijk 

ook de zaal klaar zetten, tafels dekken en het serveren van de gerechten. 

Een leuke uitdaging voor de leerlingen om buiten de normale 

schoolomgeving het geleerde in praktijk te brengen en daarmee bewoners of 

bezoekers van Het Eiland te verassen met een heerlijke maaltijd in een leuk 

gezelschap. 

De eerste groep leerlingen heeft afgelopen maand hun eindopdracht met veel 

succes gedaan. Ze hadden voor de gasten een heerlijk 3 gangen menu 

voorbereid. Zo was het voorgerecht een heerlijk soep met stokbrood en 

kruidenboter. Het hoofdgerecht haricoverts met spek, aardappelkroketjes en 

een schnitzel met champignonroomsaus. Het nagerecht was een bordje vol 

kleine lekkernijen. Als dank ontvingen de leerlingen van de gasten een mooie 

fooi. Het diner werd namelijk gratis aangeboden door de school. Gasten 

betaalden alleen hun 

drankjes die met veel plezier 

door de leerlingen werden 

opgenomen en geserveerd. 

Omdat van beide kanten de 

samenwerking zeer goed is 

bevallen komen 22 november 

de volgende groep leerlingen 

hun eindopdracht uitvoeren 

en zullen er wederom weer 

gasten worden uitgenodigd. 

Lijkt het je ook leuk om een 

keer aan te schuiven stuur 

een mail naar 

Eiland@maatvast.nl en wie 

weet ontvang je ook een 

uitnodiging voor het diner. 
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Elke 1e donderdag  de “lunch met Margreet” 

Iedere 1e donderdag koken Margreet en Corrie met veel plezier een heerlijk 

soep voor de maandelijkse lunch. Iedere keer weer een andere soep met 
daarbij een (belegd) broodje of iets anders passends en om het af te maken  
naar keus een glas melk of jus d’orange. 

 
De gasten genieten elke maand weer….dus nieuwschierig kom een keer 
gezellig aanschuiven het is voor iedereen. Vanaf 11.30 uur bent u van harte 

welkom plaats te komen nemen aan de gedekte tafel. 
 

Deelname kost € 4,00 en aanmelden kan tot de maandag voorafgaand via 
mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 
 

De volgende lunch is donderdag 3 november. 
 

 
 

Workshops druk bezocht 

Na de leuke workshop met de paddestoelen 
maakten de deelnemers deze keer een fraaie 

creatie van een pompoen. Dat de workshops 
geliefd zijn blijkt wel uit het feit dat de 4 

avonden binnen 2 dagen vol zaten. Annet is 
dan ook al bezig met bedenken van workshop 
voor rond de kerst. Dus hou de aankondiging 

in de gaten want vol is vol. 
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Glamour bingo 12 november 

Op verzoek een bingo avond voor de volwassene en daarom zaterdagavond 

12 november een Glamour Bingo met leuke prijzen.  

Deelname € 12,50 incl. een glaasje prosecco of drankje naar keuze bij 

binnenkomst, lekkere hapjes tussendoor, gezelligheid en voor elke ronde een 

bingo kaart. Meer kans dan kun je los nog extra 

bingokaarten kopen € 1,00 per kaart. 

Zaal open 20.00 uur aanvang bingo 20.30 uur 

Aanmelden kan tot 10 november via mail 

eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

 

Jullie komen toch ook??? 

 

 

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 
 

Bent u of uw partner 65+ en is dat nog niet bij ons bekend 
dan vernemen wij dat graag. Paar keer per jaar verassen we 
u graag en dat kan alleen als dat bij ons bekend is. 

 
Dit kan per mail (info@bejaardensoosbeinsdorp.nl) 

telefonisch bij de secretaris (0252-516525) of een briefje met 
naam en de adresgegevens in de brievenbus op Rietkraag 99. 
 

Namens het bestuur alvast bedankt!!!  
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Kindervakantiedag   

Ieder vakantie proberen het team van de kindervakantiedagen een leuke 

activiteit te organiseren voor de kids. Met dank aan de bijdrage van Stichting 

Actief Beinsdorp is dat ook deze herfstvakantie gelukt. De opkomst was groot 

en de kids hebben een uil gemaakt en een monster cookie die nog net niet 

opgegeten werden voor ze het thuis konden laten zien. We hebben weer 

genoten van de blije gezichtjes. 

 

 

 

Mededeling Ankertje 

Het Ankertje afdrukken brengt veel 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.  

U kunt Het Ankertje natuurlijk ook lezen op onze website 

www.dorpsraadbeinsdorp.nl. 
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AGENDA NOVEMBER 

   

Di 1 nov Adamas inloop koffie ochtend, Wandelgroep 09.30 uur, soos 13.30 uur, 
poundles 19.30 uur 

Wo 2 nov Gym 55+ 10.00 uur, Sjoelen 19.30 uur, inloop biljarten 19.30 uur 

Do 3 nov Lunch met Margreet 11.30 uur, Bridge 19.30 uur 

Vr 4 nov Kinderdisco 19.30 uur 

Za.  5 nov Walking wheels 10.00 uur 

Zo 6 nov  

Ma 7 nov Pastel schilderen 13.30 uur, Line dance 19.30 uur, Klaverjassen 20,00 uur 

Di 8 nov  Wandelgroep 09.30 uur, soos 13.30 uur, poundles 19.30 uur 

Wo 9 nov Gym 55+ 10.00 uur, Sjoelen 19.30 uur, inloop biljarten 19.30 uur  

Do 10 nov Bridge 19.30 uur 

Vr  11 nov Sint maarten 

za 12 nov Bingo 20.00 uur 

Zo  13 nov    

Ma 14 nov Pastel schilderen 13.30 uur, Line dance 19.30 uur, Klaverjassen 20,00 uur 

Di  15 nov Wandelgroep 09.30 uur, soos 13.30 uur, koken voor de buurt 17.00 uur, 
poundles 19.30 uur  

Wo 16 nov Gym 55+ 10.00 uur, Sjoelen 19.30 uur, inloop biljarten 19.30 uur   

Do 17 nov Bridge 19.30 uur 

Vr 18 nov Mini pietendisco 15.30 uur 

Za  19 nov Bridgeclub 40 jaar 

Zo  20 nov  

Ma 21 nov Pastel schilderen 13.30 uur, Line dance 19.30 uur, Klaverjassen 20,00 uur 

Di  22 nov Wandelgroep 09.30 uur, soos 13.30 uur, Fioretti kookt 

Wo 23 nov Gym 55+ 10.00 uur, Sjoelen 19.30 uur, inloop biljarten 19.30 uur 

Do  24 nov Bridge 19.30 uur 

Vr 25 nov Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za  26 nov Snoeicursus 

Zo 27 nov  

Ma  28 nov Pastel schilderen 13.30 uur, Line dance 19.30 uur, Klaverjassen 20,00 uur 

di 29 nov Wandelgroep 09.30 uur, soos 13.30 uur, Sint pannenkoek 17.00 uur, VVE 
19.30 uur 

Wo  30 nov Gym 55+ 10.00 uur, Sjoelen 19.30 uur, inloop biljarten 19.30 uur   

 
 
 
 
 

  



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 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

                     

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Aannemingsbedrijf 

   Grondwerken 

   Sloopwerken 

   Recycling 

   Milieutechniek 

   Cultuurtechniek 

   Machineverhuur 

   Knijperauto’s   Hillegommerdijk 275 2144 KN     Beinsdorp 

   Containerservice             T: 0252-521011 F: 0252-523804 

   Diepladertransport  info@loon-op-zand.com 
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