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                 Van Schaaik Dakwerken 
                         Voor al uw dakwerkzaamheden 
       

      Bitumineuze & kunststof dakbedekking 

  Bremstraat 13                                                            Zink, koper en loodwerkzaamheden 

  2165 CA Lisserbroek                                                Onderhoud aan dak en dakgoot 

  Tel.06-46060396 

  Email:  schaaik@gvsdakwerken.nl 

                             www.gvsdakwerken.nl 

 

 

 

 

     VAN LEEUWEN              VAN LEEUWEN 
   

    Jonkheer Mockkade 23, 2181 AL Hillegom - telefoon 0252 519681 - fax 0252 515378 

                                                    www.vanleeuwenhillegom.nl 

  

 

 

 

 
   
 
 

VERBOUW-NIEUWBOUW-BADKAMERS-KEUKENS 

AANBOUW-OPBOUW -DAKKAPEL-KOZIJNEN-BOEIDELEN 

STELWERK-UITVOERING-BOUWTOEZICHT-DIVERSE TIMMERWERKEN 

 

VENNEPERWEG 548 , 2144 KM BEINSDORP   
TEL 06-21132275 , EMAIL a.vanzanten@avz-bouw.nl  

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AVZ-BOUW.NL  
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    Het Ankertje 
         Algemene info: 
 
 
Dorpsraad: 
Thea Verbeek     voorzitter           Venneperweg 1181    0252-529892 
Jan van Saase     penningmeester Hillegommerdijk 382  0252-532668 
Wendy Oudshoorn     secretaris  Rietkraag 19     0252-523580 
Greet Plaatzer           lid   Venneperweg 530    0252-525472 
Sjaak Spreeuw           lid   Venneperweg 1173    0252-532501 
Ria de Groot            lid   Rietkraag 21 
Marleen Schoonderwoerd lid   Hillegommerdijk 384  

 
 
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: Sandy.Goezinne@maatvast.nl  

Adres dorpshuis: Rietkraag 5, 2144 KA, Beinsdorp 

 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Politie:    dhr. H. Dommerholt             0900-8844 
Gemeente Haarlemmermeer: dagelijks van 09.00-13.00 uur       0900-1852 
     info@haarlemmermeer.nl 
Stichting Meerwaarde:  www.meerwaarde.nl        023-5698888 

Meerlanden:              pi@meerlanden.nl                           0297-381717 
Jongerenwerk   Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl    06-83908982 
Jongerenwerk   Norman.kortekaas@meerwaarde.nl  06-28259920 

 
 
Website en e-mail adressen: 
Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.dorpshuisbeinsdorp.nl 
e-mail adres dorpsraad:    s.goezinne@quicknet.nl 
e-mail beheerder/dorpshuis:   Sandy.goezinne@maatvast.nl 
e-mail adres kopy ankertje:   s.goezinne@quicknet.nl 
facebook:      www.facebook.com/dorpshuishetEiland 

 
Voorzieningen: 
Ophalen oud papier : iedere 1e donderdag van de maand 
Inleveren vet:  mogelijk tijdens openstelling in het dorpshuis 
Bibliotheek: `  open tijdens openstelling dorpshuis  
Politiebureau Nieuw-Vennep: open op ma.,wo.,do., van 09.00 tot 16.00 uur                     
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Voorwoord 
 
In het vorige Ankertje heeft Marleen het voorwoord geschreven omdat zij, net 
als ik, begin dit jaar lid is geworden van de dorpsraad. Nu is het mijn beurt 
iets te schrijven. Ik woon alweer ruim 30 jaar met veel plezier in Beinsdorp 
aan de Rietkraag en heb samen met mijn man 3 zonen groot gebracht. Alle 3 
zijn ze uitgevlogen waarvan de oudste een huis heeft gekocht op het 
graanhuis. Voor scholen, winkels e.d zijn we op Hillegom georiënteerd en 
sinds de komst van winkelcentrum Getsewoud, zijn wij daar ook vaak te 
vinden voor de dagelijkse boodschappen. Onze achtertuin grenst aan de 
speeltuin achter het dorpshuis. Er spelen daar met regelmaat jonge kinderen 
maar ook de oudere jeugd hangt daar s'avonds rond. Helemaal prima want 
daar is het ook voor bedoeld. We hebben daar weinig last van maar het zou 
wel fijn zijn dat de gemaakte rommel wordt opgeruimd in de daarvoor 
bestemde prullenbakken. 
In een ver verleden hadden we naast de dorpsraad ook een 
beheerscommissie waar ik jaren lid van ben geweest. Maar door mijn drukke 
baan gecombineerd met een jong gezin ben ik destijds gestopt. Er waren op 
een gegeven moment nog zo weinig leden om beide overeind te houden dat er 
toen besloten is de nog zittende leden van de beheerscommissie aan de 
dorpsraad toe te voegen. Ik heb wel door de jaren heen regelmatig als 
vrijwilliger geholpen met activiteiten en een paar jaar geleden, nadat de 
bibliobus verdween uit ons dorp, heb ik samen met Rina Verboom een 
bibliotheek gecreëerd in het dorpshuis. Hier kun je gratis een boek halen of 
omwisselen voor een ander boek. We hebben boeken staan van thrillers, 
romans, informatief en daarnaast vele leuke kinderboeken, voor ieder wat 
wils. Voel je vrij om eens een kijkje te nemen als het dorpshuis open is, de 
bibliotheek bevindt zich achter in de gang. Wil je graag ook eens kijken of je 
als vrijwilliger bij een activiteit een steentje kunt bijdragen, neem dan 
contact op met Sandy Goezinne.  
De paasdagen zijn weer achter de rug, deze waren kouder dan afgelopen 
kerst. Op 2de paasdag heeft er een paasbrunch in het dorpshuis 
plaatsgevonden en het kookteam heeft weer erg zijn best gedaan, het was 
weer zeer geslaagd. Er staan weer genoeg leuke activiteiten voor de komende 
tijd op de agenda, kijk voor de juiste informatie in dit Ankertje.  
  
Er is altijd veel te beleven in en om het dorpshuis maar ook voor de 
dorpsraad is er een volle agenda. Ik ga mij als lid oriënteren waar ik een 
steentje aan kan bijdragen, er is in ieder geval genoeg te doen.  
Het is lente, al voelt het nog niet zo maar we gaan weer een leuke tijd 
tegemoet waar je weer van je buitenactiviteiten kunt genieten. Daarbij wens 
ik je veel plezier toe en wie weet, tot ziens in het dorpshuis.  
 
Namens de dorpsraad, 
Ria de Groot 
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Uitnodiging voor Gebruikersplatform locaties 

Stichting Maatvast 

Op maandag 22 mei 2017 organiseert de programmacommissie Zuid-Nieuw 

Vennep van Stichting Maatvast een gebruikersplatform voor de locaties in 

Beinsdorp, Burgerveen en Lisserbroek. Tijdens deze avond kunnen 

gebruikers maar ook niet gebruikers hun ervaringen delen over het gebruik 

van de dorpshuizen. Ook is het mogelijk om met ideeën te komen om het 

gebruik van de dorpshuizen te verbeteren. De programmacommissie bestaat 

uit een vertegenwoordiging van mensen uit de samenleving die bereid zijn 

mee te denken over hoe de verschillende accommodaties beter benut kunnen 

worden. Naast de programmacommissie zijn er gebruikersplatforms 

ingericht. Dit is een bijeenkomst waarin alle (potentiële) gebruikers en 

belanghebbende van een of meerdere accommodaties van Stichting Maatvast 

gevraagd wordt naar hun ervaringen en naar eventuele geconstateerde 

behoeften onder het motto ‘de samenleving maakt de accommodaties van 
Maatvast’.  

Iedereen is van harte welkom op het gebruikersplatform in dorpshuis De 

Meerkoet aan de Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek op maandag 22 mei 

2017. De bijeenkomst start om 19:30 uur. 

 

 

 

Vanaf woensdag 3 mei vrij sjoelen en 
klaverjassen op de woensdagavond 
 
De competitieavonden van zowel de klaverjas als de sjoelclub zitten er op en 
zijn feestelijk afgesloten. In samenwerking met beide clubs gaan we in mei 
starten met de vrij sjoel en klaverjasavonden. Dus geen competitie gewoon 
gezellig een avond spelen en kans maken op leuke prijsjes die wekelijks 
worden verloot onder de deelnemers. En tevens een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het sjoelen of klaverjassen. 
 
De avonden zijn vanaf 3 mei elke woensdagavond om 20.00 uur. De deuren 
van Het Eiland zijn vanaf 19.30 uur open. 
Deelname is € 3,00 per avond waarbij 
aanmelden vooraf niet nodig is u kunt zich 
gewoon op de avond zelf melden en 
meespelen dus geen wekelijkse 
verplichting maar uiteraard bent u wel 
wekelijks welkom!!!! 
 

 



Stichting Maatvast loopt met team mee bij de 

actie KWF samenloop voor hoop 

Zaterdag 10 en zondag 11 juni is er de samenloop voor hoop in de 

Haarlemmermeer (Toolenburgerplas in Hoofddorp). Een weekend in het 

teken van geld inzamelen voor onderzoeken tegen kanker. Tijdens de 24 uurs 

wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker en vieren het 

leven. Zo zijn er diverse optredens, ceremonies en acties waarmee geld wordt 

verzameld voor wetenschappelijk kankeronderzoek. 

Stichting Maatvast loopt ook met een team mee en voor Beinsdorp zullen 

ondergetekenden mee gaan lopen en hopen op deze wijze een steentje te 

kunnen bijdragen. 

Wilt u ons helpen een steentje bij te dragen dan kunt u ons sponsoren door 

een donatie te doen. Dit kan in het dorpshuis in de samenloop voor hoop 

inzamelpot of online op de site van de organisatie door een bedrag over te 

maken naar de actie van Stichting Maatvast. 

 

Suzanne en Sandy 

 

Nieuwe Reclame bezorgers 
 
Zoals iedereen wel gemerkt heeft hebben de vertrouwde Spotta reclamefolder 
lopers plaats gemaakt voor 2 nieuwe bezorgers. Daan en Rafiq hebben dit 
samen over genomen en nemen ieder een deel van de wijk op zich. 
 
Nu hebben zij in deze korte periode al meerdere keren klachten gehoord over 
de bezorging. Dit vinden zij absoluut niet leuk want de klachten zijn 
onterecht.!  
 
Zij mogen nl. van Spotta NIET eerder bezorgen dan zondag,  maandag of 
dinsdag en als zij op zaterdag bezorgen kan dat hun baan kosten is hun 
verteld.  
Dus lieve mensen, mocht het eens een keer uitkomen dat er op zaterdag een 
pakket in de bus ligt is dat mooi mee genomen maar komt het pakket op 
dinsdag in de brievenbus is dit nog steeds binnen de bezorgtermijn en doen 
de mannen niets verkeerd.. 
 
Dank u wel voor u begrip en bedankt namens Daan en Rafiq 
 

 
 
 
 



Inzameling voor ziekenhuis in Cebu  
 
Ter ere van de 25 jarige vriendschapsband van de Haarlemmermeer met het 
Filipijnse Cebu organiseren we voor het armenziekenhuis daar een 
inzamelingsactie. In 2013 werd Cebu getroffen door een zware aardbeving 
waarbij het ziekenhuis voor de armen is ingestort. Afgelopen november heeft 
een delegatie uit de gemeenteraad met eigen ogen mogen zien hoe erg hulp 
noodzakelijk is en daarom het besluit tot deze inzamelingsactie voor de 
kinderafdeling. 
 
Wat kunt u als burger betekenen??? Op de Maatvast locaties kunt u de 
volgende specifieke producten inleveren. 
 
Tandenborstels 
Tandpasta 
Pleisters 
Teenslippers (kindermaten) 
Wasbare knuffels 
 
Of u kunt een donatie doen aan Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu 
naar rekeningnr. NL80RABO 0155589040 
  
B.v.d. voor uw hulp 
Namens de gemeente Mieke Booij 

 
 
 
Oppas gezocht 
 
Ik ben voor mijn dochters van 9 en 11 jaar op zoek naar een trouwe oppas 
die in de vroege ochtend uren (van 05.30 u tot 08.30 u) als ik naar mijn werk 
ben; wil oppassen en zorgen dat de meiden goed en op tijd naar school gaan. 
Het gaat de ene week om 3 ochtenden en de ander week 2 ochtenden. Ma, di 
en do. Of di en do. 
Ik hoop dat er een mede bewoonster is die mij tegen een vergoeding kan 
helpen??? 
 

B.v.d. Serge 
Venneperweg 484 
Tel. 06-14187062 
 
 

 
 
 
 



Knusse Koningsdagviering 
 
Naast alle leuke activiteiten en evenementen in de nabij gelegen dorpen 
hebben wij ook genoten van de oranje activiteiten in ons dorp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong en oud hebben veel plezier beleeft aan de oranje bingo en tussendoor 
en daarna konden de kinderen nog knutselen of sjoelen op de sjoelbakken 
met een handicap. De menu’s gingen er ook goed in dus de vrijwilligers 
kijken terug op een gezellige koningsdag!!! 
 
Het oranjeteam 

 
 
 

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 24 mei a.s. via 

s.goezinne@quicknet.nl of op Venneperweg 1227. 
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Kofferbak/ 

Rommelmarkt 

 

Zondag  

21Mei 
 

IJsbaanterrein in Beinsdorp 
(rietkraag t.o. huisnr. 138) 

 

Activiteitengroep Beinsdorp organiseert 

“rommelmarkt/kofferbakmarkt” voor jong en oud.   

Dus bent u op zoek naar goede bruikbare spullen dan is 

dit de gelegenheid om even gezellig langs te komen en 

rond te snuffelen want er is aanbod genoeg!!!  

Wilt u graag verkopen reserveer dan een plek via de 

mail s.goezinne@quicknet.nl.  

De kosten voor deelname zijn € 3,50. U zorgt zelf voor 

tafel, kleed of u verkoopt vanuit uw kofferbak. 

Wij zorgen dat u tijdens het snuffelen ook kunt 

genieten van koffie/ thee, limonade etc. 

Toegang vrij 

Aanvang 11.00 uur - 14.00 uur 

mailto:s.goezinne@quicknet.nl


Paashaas bracht paassfeer in Het Eiland 

2e Paasdag stond er de paasbrunch op het programma. Zo’n 30 personen 
groot en klein hebben genoten van de lekker en goed gevulde tafel met dank 

aan de ijverige dames die al vroeg in de weer waren om alles tot in de puntjes 

te verzorgen. Van paasbrood, kaasbroodjes, zelfgemaakte eiersalade, bakjes 

met ei en spek, ragout, zalmtompouce en meer….het was er allemaal. 

De paashaas had 

ondertussen al druk 

eieren verstopt in de 

speeltuin zodat de 

kinderen na hun 

buikjes gevuld te 

hebben op zoek konden 

met hun mandjes. Als 

verassing was er voor 

ieder kind een 

chocolade 

paasverassing. Het was 

een gezellige en vooral 

geslaagde activiteit en 

de paashaas komt 

volgend jaar natuurlijk 

weer langs en hoopt dan nog meer ouders/ grootouders met hun kinderen te 

mogen verwelkomen!!! 

 

 



Mini disco voor de kleintjes (2 t/m 5 jaar) 
 
Vrijdagmiddag 12 mei voorafgaand aan de grote disco organiseren we de 
minidisco voor de allerkleinsten. Ouders zijn deze middag van harte welkom 
om te komen dansen en springen met hun kinderen. 
Vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur staan de deuren open en de entree is € 1,50 
per kind die dan een beker limonade en een snoepje krijgen. Wij zorgen voor 
leuke muziek waarop de kinderen lekker kunnen bewegen. 
De bar is verder open dus ouders kunnen uiteraard ook wat bestellen. 
 
Een leuke activiteit voor ouders en kinderen om medebewoners beter te leren 
kennen!!! 
 
Graag tot de 12e, 
Sandy 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag …….. Het Eiland “vrienden” avond  
 
Afgelopen avond was er de bierproefavond met medewerking van 
Bierbrouwerij Klein Duimpje uit Hillegom. Een gezellige avond waar naast 
een presentatie natuurlijk ook veel geproefd werd van de verschillende 
soorten bier. Voor de bierliefhebbers een geslaagde avond!!!! 
 
Vrijdagavond 5 mei slaan we i.v.m. de vele 5 mei activiteiten even over maar 
vrijdagavond 19 mei is ieder weer welkom om binnen te lopen om te darten, 
biljarten kaarten of een drankje aan de bar. Vanaf 20.00 uur staat de deur 
open.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot in het Eiland, 
Suzanne Goezinne 

 



Oud papier  
 
Donderdagochtend 1 juni komen de vrijwilligers uw oude papier weer 
ophalen. Als u het tijdig en netjes gebundeld op de stoep klaar zet, dan halen 
wij het graag voor u op. Wilt u a.u.b. geen lege melk en sap pakken bij het 
oude papier stoppen deze horen daar namelijk niet thuis. 
 
Het seniorenbestuur 

 

 
 
12 mei Themadisco voor de jeugd 6 t/m 12 
 
Op vrijdag 12 mei a.s. kunnen de kinderen zich weer uitleven tijdens de 

themadisco comboys en indianen. 

 

 
 
Alle jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar zijn vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur 
van harte welkom. 
De DJ’s van Lightflash draaien daar jullie favoriete hits. De entree is € 2,50 
incl. een welkomstdrankje en kans op een leuke prijs voor origineelste outfit 
of dansmoves. 

 

 

 

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. Bewoners (18+) kunnen zich hiervoor aanmelden. Stuur u 06 
telefoonnummer door naar beinsdorp@quicknet.nl  
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Kindervakantiedagen 
 
Stichting Maatvast organiseert op haar locaties de kindervakantiedagen in de 
zomervakantie. In Beinsdorp willen we met hulp van vrijwilligers 2 hele leuke 
dagen organiseren op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus. Tijdens deze 
dagen gaan we allerlei verschillende dingen doen zodat er voor alle kinderen 
genoeg te beleven is en het een fantastische afsluiting van de vakantie gaat 
worden en een goed begin van het nieuwe schooljaar. Bij genoeg hulp 
kunnen we wellicht een overnachting organiseren op de ijsbaan wat in het 
verleden een groot succes was………. 
 
Ik zoek nu een groep enthousiaste vrijwilligers 16+ die het leuk vinden om 
tijdens deze dagen te komen helpen. Dit kan zijn beide dagen maar ook een 
dagdeel of bij een bepaalde activiteit. Heeft u interesse dan nodig ik u graag 
uit voor een brainstorm avond op dinsdag 16 mei om 19.30 uur in Het 
Eiland. Wilt u wel helpen maar schikt deze avond niet laat het dan ook 
weten want alle hulp is meer dan welkom!!!! 
 
Mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142 
 
M.v.g. Sandy 

 
 
 
 
Vos gesignaleerd 
 
Voor alle dierenliefhebbers en houders van o.a. kippen de waarschuwing dat 
er een vos in het dorp rond scharrelt die hier en daar al een paar kippen 
heeft gegrepen. De melding komt van de Venneperweg maar vossen kunnen 
overal komen dus bij deze de waarschuwing.  
 
 
 

Help ons snel het nieuws te verspreiden…. 
 
Hoe?????  Door u aan te melden voor de Beinsdorpse nieuwsbrief.  
U ontvangt dan o.a. het ankertje digitaal maar ook belangrijke berichten of 
leuke activiteiten direct in uw mailbox. U wordt niet dagelijks bestookt met 
mail en u kunt zich altijd afmelden als u geen gebruik meer wilt maken van 
deze voorziening. 
Ook niet Beinsdorpers mogen zich uiteraard aanmelden voor onze 
nieuwsbrief. Stuur een mail naar beinsdorp@quicknet.nl 
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zondag 2 juli 2017  
11e editie van…… 
 
De voorbereidingen zijn al in volle  
Gang dus noteer deze datum in uw 
agenda!!!!! 
Van 13.00 tot 19.00 u. het 
muziekfestival dat u niet mag missen. 
 

 
 
 
 
 
 

Start zomerbridge 
 
Vanaf donderdag 1 juni starten de wekelijkse zomerbridge avonden. 
Bridgeliefhebbers zijn tot september welkom tijdens deze avonden 
georganiseerd door de bridgeclub Beinsdorp. Iedere avond kans op prijzen. 
De avonden beginnen om 19.45 uur. Voor info kunt u terecht bij het 
secretariaat secretariaatbcbeinsdorp@outlook.com of bel 06-22960328 
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AGENDA MEI  2017 

ma 08 mei Vrije inloop biljart 19.30 uur, mannenkookles 19.15 uur,Line dance 20.00 

uur 

di. 09 mei Pastelschilderen 10.00 uur, Inloop biljart 13.30 uur,  Yoga 17.30 uur, 

repetitie toneel 20.00 uur 

wo. 10 mei  Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Vrij sjoelen/klaverjassen 

20.00 uur 

Do 11 mei  Bridge 19.45 uur 

vr. 12 mei Mini disco 15.30 uur, Thema disco 19.30 uur 

za. 13 mei  

zo. 14 mei Yoga 11.00 uur 

ma 15 mei  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  Line dance 20.00 uur 

di. 16 mei Pastelschilderen 10.00 uur, Vrije inloop biljart 13.30 uur, Yoga 17.30 uur, 

repetitie toneel 20.00 uur 

wo. 17 mei Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur,  vrij sjoelen/klaverjassen 

20.00 uur 

do 18 mei  

vr. 19 mei Vriendenavond 20.00 uur 

za.  20 mei  

zo. 21 mei Yoga 11.00 uur, kofferbakmarkt 11.00-14.00 

ma. 22 mei Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur 

di. 23 mei vrij inloop biljart 13.30 uur,  yoga 17.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur 

wo. 24 mei Gym 09.30 uur,  vergadering dorpsraad 19.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 

uur,  vrij sjoelen/klaverjassen  20.00 uur 

do. 25 mei   

vr. 26 mei  Postzegelvereniging 19.00 uur 

Za. 27 mei  

Zo.  28 mei Yoga 11.00 uur,  

Ma. 29 mei  Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur 

Di. 30 mei Pastel schilderen 10.00 uur, vrij inloop biljart 13.30 uur, yoga 17.30 uur,  

repetitie toneel 20.00 uur 

Wo. 31 mei Vrije inloop biljart 19.30 uur,  vrij sjoelen/klaverjassen  20.00 uur 

Do. 01 juni Oud papier ophalen, Zomerbridge 19.45 uur 

Vr. 02 juni  

Za. 03 juni  

Zo. 04 juni Yoga 11.00 uur 

Ma. 05 juni  

Di. 06 juni Pastel schilderen 10.00 uur, vrij inloop biljart 13.30 uur, repetitie toneel 

20.00 uur 

Wo. 07 juni Vrije inloop biljart 19.30 uur,  vrij sjoelen/klaverjassen  20.00 uur 

Do.  08 juni Zomerbridge 19.45 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 onafhankelijkheid. 

                                                        De doelstelling van ISFAS is een onafhankelijke 

                                                       deskundige partij te zijn in de wereld van de 

                                                      VALBEVEILIGING 

 

       Onze specialiteiten zijn: 
 Het ontwerpen van dakveiligheidsplannen en veiligwerken op hoogte i.o.m. de klant en 

gebruikerseisen. (getekend in Auto-cad) 
 Het verzorgen van een opleveringskeuring na montage van een valbeveiligingsinstallatie 
 Geven van trainingen op gebied van valbeveiliging 
 Jaarlijkse inspectie van valbeveiligingsinstallaties volgens NEN-EN 795 

  
Informatie WWW.ISFAS.nl  Email info@isfas.nl of bellen naar 0252-528687 /06 5127557 
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 

http://www.engeldiervoeders.nl/
http://www.isfas.nl/
mailto:info@isfas.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=loon+op+zand+grondverzet&source=images&cd=&cad=rja&docid=UOg_nhSHQVY7pM&tbnid=vRY3vMdbmdXVJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.concourshoofddorp.nl/NL/Programma/Sponsors.html&ei=WDhMUb7VM6TL0AXOnoAI&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNGRK5DwIkyBilh69r3bQOJFc6P10Q&ust=1364036052595119
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=isfas+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=eJSRQNrzquCYxM&tbnid=Vw9Rb1FpHclLwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mbsupport.nl/Links.php&ei=JDJMUcTnHem00QWDwIFY&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNGTpWzzQArPnAVTuTDWrcXonKe-nA&ust=1364034456057506

