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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 

 

 

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-luyben@stichtingmaatvast.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 

 

Het jaar 2017 is inmiddels al weer een maand oud en het voelt niet anders 
dan andere jaren. Maar in de wereld verandert er wel veel.  
Een nieuwe president voor Amerika. Spannend wat dat allemaal gaat 
brengen. Een hotel bedolven onder een sneeuwlawine met veel doden en 
gewonden. Terreurverdachten die worden opgepakt en een grote drugsvangst 
in Italië. Dat is slechts een kleine greep aan indrukwekkende gebeurtenissen 
in het buitenland terwijl we nog 11 maanden hebben te gaan in 2017. 
Maar in ons piepkleine Beinsdorp gebeurde er ook wel iets. 
Het dorpshuis werd verblijd met een nieuwe beheerder: Sandy Goezinne 
terwijl we afscheid namen van Marco van Leeuwen. 
Sandy zit boordenvol leuke ideeën en we hopen dat zij die allemaal kan gaan 
uitvoeren. 
Een groot nadeel is dat Sandy in verband met haar nieuwe baan de 
Dorpsraad moest gaan verlaten. Dat vinden we erg jammer omdat ze niet 
alleen als secretaris, maar ook als organisator van allerlei activiteiten erg 
actief was. Gelukkig blijft ze een aantal activiteiten voorzetten. 
Tijdens de vergadering van de Dorpsraad hebben zich twee  -mogelijk- 
nieuwe leden voor de Dorpsraad gemeld. Zij willen graag even meekijken of 
ze het dorpsraadwerk ook aantrekkelijk genoeg vinden om er deel van te 
gaan uitmaken. 
Op dit moment hebben we in de Dorpsraad leden zitten van de Venneperweg, 
de Rietkraag en de Hillegommerdijk. Er ontbreken nog mensen uit het 
Graanhuis. Ik wil dan ook graag iedereen uit het Graanhuis oproepen om 
eens na te denken of het dorpsraadwerk iets voor u is. Wilt u een keer 
komen meekijken en luisteren schuif dan eens aan bij een vergadering. Wilt 
u eerst informatie? Neem dan contact op met iemand van de Dorpsraad. U 
kunt onze telefoonnummers vinden voorin het Ankertje. 
Inmiddels hebben veel inwoners van Beinsdorp laten weten het Ankertje 
digitaal te willen ontvangen. Wanneer u uw e-mailadres doorgeeft kunt u het 
Ankertje ook digitaal ontvangen. 
Omdat we ook nog steeds het Ankertje op papier in alle brievenbussen doen, 
willen we eens bekijken of er een mogelijkheid is om dat te beperken. U zult 
daar later meer over horen. 
We hopen U in de rest  van het jaar in het dorpshuis te ontmoeten. 
 
Namens de dorpsraad, 
Thea Verbeek (voorzitter) 
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Stichting Maatvast zoekt programmacommissielid 

in Beinsdorp 

 

Als beheerder van het dorpshuis wil ik u aandacht vragen voor het volgende 

In de programmacommissie waaronder Beinsdorp valt zit geen afvaardiging 

uit Beinsdorp en dat is jammer. De programmacommissie zijn namelijk de 

ogen en oren voor Maatvast en dus ook voor mij als beheerder en ik zou het 

heel erg leuk vinden als er iemand in Beinsdorp is die na het lezen van 

onderstaande informatie de stap wil nemen om zitting te nemen in de 

programmacommissie. Heeft u interesse meld u zich dan bij mij telefonisch 

of via de mail. 0252-515142 of sandy.goezinne@maatvast.nl.  

m.v.g. Sandy Goezinne 

De progra aco issie i  vier vrage  uitgelegd  
 

Wat is stichting Maatvast?  

Stichting Maatvast beheert en exploitatie in totaal 24 accommodaties in de gemeente 

Haarlemmermeer, verdeeld over acht kernen. Deze sociaal culturele accommodaties zijn er voor de 

inwoners van de gemeente en hebben tot doel om de samenleving te faciliteren en de sociale 

cohesie te versterken door de activiteiten die er plaatsvinden. Hierin staan vrijwilligers(-initiatieven) 

centraal. De stichting ondersteunt en initieert waar nodig, maar altijd met het doel dat de 

samenleving de ruimte krijgt om maatschappelijk te ondernemen. Hiervoor ontvangt Maatvast geld 

van de gemeente Haarlemmermeer en met dit geld kan Maatvast de continuïteit en veiligheid 

borgen.  

 

Wat is een programmacommissie?  

De samenleving in Haarlemmermeer toetst de maatschappelijke waarde van de accommodaties van 

Maatvast. Dit gebeurt door vier programmacommissies, die door de samenleving zijn ingericht: 

 Haarlemmermeer-Noord (Badhoevedorp, Zwanenburg, Vijfhuizen);  

 Hoofddorp; 

 Nieuw-Vennep; 

 Haarlemmermeer-Zuid (Beinsdorp, Lisserbroek, Burgerveen).  

Naast de toetsing van de maatschappelijke waarde heeft de programmacommissie zichzelf ten doel 

gesteld dat zij de onderlinge en eigen bekendheid van de accommodaties wil verbeteren, de 

toegankelijkheid van de accommodaties wil borgen en de aansluiting met de omgeving wil 

verbeteren.  

 

Wat doet een programmacommissie?  

Een programmacommissie onderhoudt contacten met de gebruikersplatforms van alle locaties. De 

programmacommissie is hierin zelf in de lead. Daarnaast houden leden van de commissie de 

activiteiten in en om de accommodaties goed in de gaten en proberen zij bruggen te slaan waar 

nodig. Mede op deze wijze beoordeelt de programmacommissie de maatschappelijke waarde die 

gerealiseerd wordt via verschillende vergaderingen per jaar. Met andere woorden: je vergadert 

enkele keren, komt regelmatig op Maatvast-locaties en onderzoekt de (latente) vraag en aansluiting 

van het programma van een accommodatie op de lokale behoefte. Daarnaast organiseert elke 

programmacommissie jaarlijks één activiteit ter stimulering van de onderlinge uitwisseling.  
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Wat kan ik betekenen voor een programmacommissie?  

Een programmacommissie bestaat idealiter uit 8 tot 12 personen. Gezamenlijk onderzoeken zij wat 

Maatvast en haar accommodaties doen in de wijken en kernen en onderhouden zij (halfjaarlijks) 

contact met de gebruikers. Dit betekent dat Maatvast, maar nog meer de samenleving, op zoek is 

naar sociaal actieve mensen die de verbinding willen leggen tussen vraag en aanbod, inwoners en 

accommodaties, wijken en kernen. Met een gemiddelde inzet per maand van ongeveer 4 tot 8 uur, 

komt men redelijk ver. Mocht u interesse hebben, dan is meer informatie beschikbaar op de website 

van Maatvast (www.maatvast.nl). Uiteraard kunt ook informatie verkrijgen per email 

(info@maatvast.nl) of per telefoon 0252 830 303. Langs deze wegen kunt u ook in contact komen 

met verschillende leden van de programmacommissies.  

 

 

 

Themaparty voor de jeugd “Carnaval” 

Vrijdagavond 24 februari midden in de carnavalsperiode vieren wij dit ook 

tijdens de themaparty. Kom in je mooiste, gekste, origineelste carnavals 

outfit meefeesten!!!! 

De deuren van het Eiland staan van 19.30 u tot 21.30 u open voor de jeugd 

van 6 t/m 12 jaar. 

 

de DJ’s van Lightflash zorgen voor jullie favoriete muziek en maken er samen 

met jullie een feestje van. Neem je vrienden en klasgenoten mee voor een 

gezellige avond.  

De toegang is € 2,50 incl. een welkomstdrankje en kans op een leuke prijs 

voor de best in thema geklede persoon dus wees creatief. Of wordt winnaar 

bij de danswedstrijd die tijdens de avonden gehouden worden. 

De organisatie zorgt voor goede begeleiding en zorgen dat u rustig u zoon of 

dochter achter kunt laten. Zorg dat u een telefoonnummer meegeeft zodat we 

u altijd kunnen bereiken. 

Tot de 24e 

Het themaparty team 

http://www.maatvast.nl/
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WINTERACTIE 

voor de 

VOEDSELBANK 

Haarlemmermeer 

Douwe  Egberts  Waardepunten 

Voor elke 600 waardepunten krijgt De Voedselbank  1 pak DE koffie 

 

Doe mee en steun de Voedselbank 

U kunt de punten t/m 28 februari  

inleveren in dorpshuis Het Eiland 

 

B.v.d. namens, 

 Lions Club  Haarlemmermeer Host 

 

                          & 

 

 

Stichting Maatvast 

 
 

 



Kinderkleding en speelgoedbeurs 

 

Waar?: dorpshuis het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp 

Wanneer?: zaterdag 11 februari 

Hoe laat?: van 10.30 u. tot 13:00 u. 

Entree?: toegang is gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zelf uw nog goed uitziende kinderkleding en/of 

speelgoed verkopen. Dat kan! Huur een tafel € 2,50 

Neem contact op middels de mail Eiland@maatvast.nl  

of bel 0252 – 515142 als u zich wilt aanmelden of nadere 

informatie wenst. 
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Nieuwe activiteiten voor de kinderen 

 

Vanaf februari starten we met hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers 
met enkele nieuwe activiteiten. 
 
Knutsel/creatieve middagen 

Op de woensdagmiddag kunnen kinderen 2x per maand terecht om lekker 
creatief bezig te zijn. De ene keer gaat er geknutseld worden met 
verschillende materialen en de andere keer kun je leren handwerken zoals 
haken van knuffels, borduren, armbandjes draaien e.d. 
De middagen zijn van 13.30 uur tot 15.00 uur en kosten € 2,00 per keer 
incl. limonade en een snoepje. Aanmelden vooraf is niet nodig je kunt vrij 
inlopen. De middagen zijn voor de jongens en meiden vanaf circa 6 jaar. 
 
De volgende data staan al gepland:     

 Woensdagmiddag 22 februari handwerken 

 Woensdagmiddag 8 maart knutselen 

 Woensdagmiddag 22 maart handwerken 

 Woensdagmiddag 5 april knutselen 

 Woensdagmiddag 19 april handwerken 
 
Mini disco  
voor de allerkleinsten van 2 t/m 5 jaar starten we op de vrijdagmiddag met 
een minidisco als voorloper op de themaparty’s voor de oudere kinderen.  
De mini disco’s gaan gelijk vallen met de themaparty’s alleen dan in de 
middag van 15.30 uur tot 17.00 uur. Ouders zijn welkom om met hun kids 
te komen dansen, springen op de favoriete nummers van hun kinderen. 
 
De toegang is voor de kinderen € 1,50 incl. een beker limonade en een 
snoepje.  
 
De eerste mini disco is vrijdag 24 februari met als thema carnaval. De 
kinderen mogen dus verkleed komen en ook ouders mogen zich uitleven (niet 
verplicht). 
 
We zien jullie graag op 1 van de activiteiten, 
 
Sandy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit de klaverjasclub 

 

BERG-ERA MAKELAARS BEKERTOERNOOI 
De 1e ronde is gespeeld op ma. 12 december. Dit toernooi is een toernooi 
waar iedere ronde de helft van de spelers doorgaan naar de volgende ronde. 
Met 22 deelnemers komen we op 11 deelnemers die doorgaan naar de 2e 
ronde, van de verliezende 11 deelnemers wordt door loting nog 5 spelers 
toegevoegd zodat de 2e ronde start met 16 deelnemers. 
Intussen staan we voor de kwartfinale deze wordt gespeeld op ma. 13 
februari. De spelers die nog voor de beker meedoen zijn: 
Ton Verboom, Bert Teeuw, Erna Gladon, Eef Verboom, Loes Brandt,  
Fred Kapper en Bert Nederstigt. De partij tussen Ron de Vries en Monique 
Koop moet nog worden gespeeld. 
 
DE COMPETITIE 

 Na 20 speelavonden is de tussenstand als volgt; 
1. Bert Nederstigt      130014  pt.  
2. Bert Teeuw            127872  pt. 
3. Joke v. Beek          123929  pt. 
4. Fred Kapper           123277  pt. 
5. Ton Verboom         123209  pt. 
 De “toppertjes  van dit seizoen, 

Hoogst aantal punten op 1 avond: Willem Gladon   7597 pt. 
Hoogste partij : Joke v. Beek en Bert Nederstigt     2467 pt. 
Meeste roem in 1 partij: Willem Gladon en Fred Kapper 670 pt. 
 
K.J.C. Beinsdorp, 
secretaris, Erna Gladon 
tel. 0252-518009 

 
 

 

 

Oud papier  

 

Donderdagochtend 2 februari & 2 maart 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 
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Gezocht 

 

Voor een trouwe bezoeker van het dorpshuis wil ik graag ruimte creëren om 
zijn scootmobiel onder het afdak bij het dorpshuis te kunnen plaatsen. Een 
vrijwilliger is bereid om een aantal extra tegels hiervoor te plaatsen maar nu 
ben ik nog op zoek naar 10 stoeptegels van 30x30. Kunt u mij hieraan 
helpen bel. 0252-5154142 of mail sandy.goezinne@maatvast.nl 
 
b.v.d. Sandy 

 

 

Familiebingo goed bezocht 

 

In totaal waren er tijdens de kerstbomeninzameling 72 kerstbomen 
ingeleverd door verschillende jongens en meiden. Dus veel aanwezigen op de 
familiebingo waren al in bezit van bingokaarten die zij hadden verdiend met 
de inzameling. Dankzij de bijdrage van de Meerlanden konden we een mooie 
goed gevulde prijzentafel neerzetten en ging iedereen na 2 rondes met 1 of 
meer prijsjes naar huis.  
 

  
 
 
Tot een volgende keer, 
 
Het Aktiviteitenteam 
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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  

 

Uitbreiding van de yoga lessen  

 

Naast de vaste zondagochtend Balans Hatha Yoga les van 11.00 uur tot 

12.30 uur komt er nog een extra les op de dinsdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
Op deze dagdelen is het ideaal rustig in het dorpshuis en dus een goede 
omgeving om te kunnen genieten van de yogalessen.  
Yoga is o.a. goed om te ontspannen en om meer energie te krijgen. Wilt u een 
keer kennismaken meld u dan aan voor een kennismakingsles. U bent 
welkom op beide dagen. 
 
Voor info en of aanmelding kunt u bellen of mailen met yogadocente Diana 
06-83978163/ dianabultje@hotmail.com 
 

 

Vrijdag …….. Het Eiland “kroeg” avond  

 

De eerste avond was een succes dus we gaan door met om de week op de 
vrijdagavond de “kroeg”avond in het dorpshuis. Darten, biljarten, kaarten, 
sjoelen of gewoon aan de bar een drankje doen het kan allemaal.   
Geen competitie maar gewoon gezellig onderling een potje spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De deuren van het Eiland staan open van 20.00 uur tot 01.00 uur en de 
toegang is gratis. 
De volgende avonden zijn vrijdagavond 27 januari, 10 februari en daarna 
weer op vrijdagavond 10 maart; want we maken op 24 februari 1x plaats 
voor de jeugd die carnaval mogen vieren tijdens de themaparty.  
 
Tot in het Eiland, 
Suzanne Goezinne 
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“Dollen Dinsdag” voor de 55+ ers op 28 februari 

 

Jaja het is weer tijd voor een gezellige maaltijd en hoe kan dat beter tijdens 
de carnaval op de “Dollen Dinsdag” 28 februari a.s.. We gaan eerst genieten 
van een heerlijke maaltijd en gaan daarna over op een avond vol gekkigheid 
met een knipoog naar de carnaval. Zoals gebruikelijk is er eerst de wekelijkse 
soosmiddag vanaf 13.30 uur…..maar dan vanaf 17.15 uur is ieder welkom 
die wil komen meegenieten van ons Dollen Dinsdag feest. Om 17.30 uur 
gaan we lekker eten en daarna mag u zich laten verassen met wat wij al niet 
in petto hebben. Het enigste wat wij van u vragen is om iets geks, leuks of 
origineels aan te trekken wat past bij carnaval!!! 
 
De kosten zijn € 7,50 p.p. incl. de maaltijd en een kopje of koffie en een 
avond gezelligheid!!! 
 
Aanmelden kan tot 14 februari a.s. telefonisch 0252-515142 of via de mail 
sandy.goezinne@maatvast.nl. 
 
We hopen veel van u te mogen ontvangen, 
 
Het 55+ kookteam 
 

 

 

 

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. 
Veel bewoners hebben zich al aangemeld maar we hopen dat alle bewoners 
die in bezit zijn van een mailbox zich aanmelden zodat we U nog sneller en 
beter kunnen voorzien van belangrijke info!!! Ook niet Beinsdorpers mogen 
zich uiteraard aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur een mail naar 
beinsdorp@quicknet.nl 

 

Gloeilampen actie 

Vervang uw gloeilampen voor LED lampen en lever uw oude gloeilampen in 

bij het dorpshuis in de daarvoor bestemde container in de entree van het 

dorpshuis. De komende 2 maanden worden wij uitgedaagd om zoveel 

mogelijk lampen te verzamelen en daarmee kans te maken op een prijs. Dus 

wilt u duurzaam bezig zijn en ons helpen dan zijn uw gloeilampen van harte 

welkom ook die van familie en vrienden dus zeg het voort!!! 
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AGENDA FEBRUARI  2017 

Wo. 01 febr. Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

do. 02 febr.  Oud papier, Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur  

vr. 03 febr.  

za. 04 febr.   

zo. 05 febr.   Yoga 11.00 uur 

ma 06 febr. Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, 

Klaverjassen 20.00 uur 

di. 07 febr. 55+ soos 13.30 uur, Yoga 17.30 uur 

wo. 08 febr.  Gym 09.30 uur, knutselmiddag 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, 

Sjoelen 20.00 uur 

Do 09 febr.  Werelddansen 10.00 u, EHBO 19.30 uur, Bridge 19.45 uur  

vr. 10 febr. Vrij dart, biljart, kaart inloopavond 20.00 uur 

za. 11 febr.  Kinderkleding & speelgoed beurs 10.30 uur 

zo. 12 febr. Yoga 11.00 uur 

ma 13 febr. Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljarten 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, Klaverjassen 20.00 uur 

di. 14 febr.  Pastelschilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, Yoga 17.30 uur 

wo. 15 febr. Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

do 16 febr. Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 17 febr.  

za.  18 febr. Walking wheels 19.30 uur 

zo. 19 febr. Yoga 11.00 uur 

ma. 20 febr.  Pastelcursus 13.30 uur, Mannenkookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 

19.30 uur, Line dance 20.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur  

di. 21 febr. Pastel schilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 17.30 uur 

wo. 22 febr. Gym 09.30 uur, Knutselmiddag 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, 

Sjoelen 20.00 uur 

do. 23 febr.  Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 24 febr. Mini disco 15.30 uur, Themaparty jeugd carnaval 19.30 uur 

Za. 25 febr.  

Zo.  26 febr. Yoga 11.00 uur 

Ma. 27 febr. Pastelcursus 13.30 uur, Mannenkookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 

19.30 uur, Line dance 20.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur 

Di. 28 febr. Pastel schilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 17.30 uur, 55+ 

maaltijd 17.15 uur 

 

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

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

 

mailto:s.goezinne@quicknet.nl


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


 

 

 

 

 

 


