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De filopoper, is dialect voor de lisdodde, de plant met 
sigaarachtige bloei aan de steel. Het was de bijnaam 
van de Nieuw-Beijerlanders

Uw Dorpsvereniging 

We zijn een jonge club vrijwilligers, op-
gericht in 2014, in een klein en gezellig 
dorp met tal van activiteiten. We heten 
dorpsvereniging maar eigenlijk noemen 
we onszelf liever een meedenkgroep.  
Samen komen tot verfrissende ideeën 
om activiteiten van de grond te krijgen 
of andere verenigingen, clubs of 
organisaties te ondersteunen.   
De afgelopen jaren hebben wij o.a.       
georganiseerd:

-Koningsdagen en Koningsconcert
-veiligheidsdag
-winterfeest
-tuintjesrommelmarkten
-historische wandelingen 
-inzamelingsacties t.b.v. opvang 
 Oekraïners
-meedenken realisatie dorpshuis
-meer onderzoek naar overlast 
 windpark Spui.

Ook uw mening en ideeën zijn 
belangrijk en daar willen we binnen de 
dorpsvereniging ruimte  voor geven.  
Iedere Nieuw-Beijerlander is welkom om 
lid te worden en mee te denken over 
het leefbaar houden van onze eigen 
woon-, leef- en werkomgeving.  Via de                
algemene ledenvergadering is voor 2022 
besloten geen contributie te heffen, dus 
daar hoeft u het niet voor te laten! Hoe 
meer leden hoe meer we gedaan krijgen! 

De Filopoper
Speciale editie 
Nieuw-Beijerland, april 2022 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap dorpsvereniging Filopopers.
(Of digitaal aanmelden via: https://www.filopopers.nl/lidmaatschap/) 

Voor- en achternaam: 

Straat+huisnummer:

E-mailadres:

Telefoonnummer: 

U kunt dit formulier in de brievenbus doen op onderstaand adres. 

Word gratis lid! Samen sterk!
Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe omgevingswet die er aan zit 
te komen, denk aan de energietransitie. Maar vooral samen ook                   
activiteiten ondernemen ter bevordering van de leefbaarheid. Wij 
hebben als doel een positieve bijdrage te leveren aan het algemeen 
belang en de leefbaarheid van ons dorp. Ook proberen wij mee te 
denken over de veiligheid in het dorp en maken ons hard om de        
historische waarde te behouden. Uw inbreng doet er toe!   


