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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-luyben@maatvast.nl 
e-mail adres kopy ankertje:   s.goezinne@quicknet.nl 

facebook:      www.facebook.com/dorpshuistEiland 

 

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 

 

Ik begin dit voorwoord met de wens dat 2017 voor iedereen een fantastisch 
mooi jaar mag worden. De jaarwisseling is in Beinsdorp rustig verlopen en 
dat is fijn. Wat iets minder fijn was en waar we ook diverse reacties over 
ontvangen hebben was de verzameling van het plastic bij de afvalbakken. 
Zoals ieder jaar sluit de gemeente deze bakken af i.v.m. het vuurwerk en de 
veiligheid. Het is dan ook niet de bedoeling om het afval voor de bak te 
deponeren en het vuil dus op straat te zetten.  
Met een wat dubbel gevoel schrijf ik dit voorwoord….het zal namelijk het 
laatste voorwoord zijn wat ik uit naam van de dorpsraad zal schrijven. Na 23 
jaar ga ik de dorpsraad verlaten en dat voelt best vreemd, als je iets jaren 
met veel plezier hebt gedaan. Waarom dan stoppen??? Ik kreeg de vraag of ik 
per 1 januari de taak van Marco als beheerder zou willen overnemen….en u 
begrijpt die uitdaging ben ik aangegaan.  Dit betekent dus dat ik iets meer 
uren zal gaan werken en het los moet koppelen van mijn werkzaamheden 
binnen de dorpsraad. Gelukkig is Wendy Oudshoorn bereid gevonden om 
mijn taak als secretaris over te nemen. Tevens hoop ik dat er onder de 
bewoners wellicht nog mensen zijn die de dorpsraad zouden willen/kunnen 
versterken. Persoonlijk heeft het mij veel opgeleverd en had ik het nooit 
zolang volgehouden als het niet de moeite waard was. Natuurlijk blijf ik wel 
nauw samenwerken met de dorpsraad en zal ik ook zeker vrijwillig mijn 
steentje blijven bijdragen bij de activiteiten zoals Beinsdorp Local Live, 
koningsdag, de seniorenmaaltijden etc. 
Vanaf deze plek wil ik in ieder geval Marco bedanken voor de prettige 
samenwerking en wens ik hem alle succes bij het opzetten van zijn passie 
een eigen webshop voor modeltreinen. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 
januari a.s. is ook de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van 
Marco.  
Wat betreft het dorpshuis heb ik veel ideeën en hoop ik bewoners 
enthousiast te krijgen om samen met mij nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Dit kan op vele vlakken; creatief, muzikaal, educatief, informatief ik sta 
overal voor open. Het dorpshuis is immers de sociale ontmoetingsplek voor 
alle bewoners en daarom hoor ik graag waar behoefte aan is. Heeft u een 
idee en of suggestie laat het me weten. 
 
Namens de dorpsraad, 
Sandy Goezinne 
 

Oud papier  

 

Donderdagochtend 5 januari 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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Nieuwjaarsborrel 

 

 

            Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 
                Vrijdagavond 6 januari 2017 

                                Dorpshuis “Het Eiland” 

                                 Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

          

 

Wij nodigen u uit voor een gezellige avond en bieden u bij aanvang een kopje 

koffie of thee aan; gevolgd door een glas bubbels om samen te toasten op een 

voorspoedig 2017. Verder zorgen wij voor lekkere hapjes en een stukje 

muziek verzorgt door Lightflash zodat het een gezellige avond beloofd te 

worden waar de voetjes van de vloer mogen.  

Graag tot 6 januari, 

Medewerkers Dorpshuis Het Eiland 

 

Vanaf 9 januari start cursus pastel schilderen 
 
Vanaf 9 januari start ik op de maandagmiddag weer met veel plezier aan een 
nieuwe sessie van 10 weken pastelschilderen in Het Eiland. De cursus wordt 
gegeven van 13.30 uur tot 15.30 uur. De groep bestaat uit ervaren en 
minder ervaren cursisten dus iedereen is welkom ook als u geen ervaring 
heeft en juist kennis wilt maken met deze techniek. Er is plaats voor 
maximaal 10 cursisten dus heeft u interesse of wilt u zich aanmelden dan 
kunt u mailen naar info@pastelschilderen.nl. Of bel 06-54290191. 
 
M.v.g. Dick Stolp 
 
Verdere info vindt u op: 
Website : www.pastelschilderen.nl 
Website : www.dickstolp.exto.nl 

mailto:info@pastelschilderen.nl
http://www.pastelschilderen.nl/
http://www.dickstolp.exto.nl/


10 jaar Jovo linedancers 

 

 

 

Zaterdag 7 januari vieren wij ons 10 jarig jubileum in dorpshuis Het Eiland 
in Beinsdorp. De locatie waar wij iedere maandagavond met veel plezier 
dansen.  
Linedance is dat niet oubollig met cowboy hoed op en westernlaarzen aan en 
op countrymuziek? Ja dat kan als je daarvan houd. Het kan ook anders op 
hedendaagse muziek die je regelmatig op de radio hoort. En dat doen wij. 
Het is goed om te bewegen of je nu sport of danst. Je kan lekker bewegen op 
muziek en je hoeft geen partner te hebben om te dansen. 
Wij, Jovo linedancers, dansen 's maandags in Dorpshuis Het Eiland aan de 
Rietkraag in Beinsdorp en 's woensdags in Aalsmeer van 20.00 tot 22.30. 
Het eerste uur worden er wat makkelijke dansen geleerd en vanaf 21.15 uur 
de wat moeilijkere dansen zodat het voor iedereen leuk blijft. 
Kom eens een avond kijken om te zien of het wat voor je is. De kosten per 
avond zijn € 3,50 en voor iedereen geld de eerste les is gratis. Geen 
abonnement en inschrijfkosten. Vanaf maandag 9 januari bent u weer van 
harte welkom!!! 
 
Wil van der Veen 

 



Afspraak: eigenaar van de hond zorgt voor 

opruimen van de stront!! 
  
Vandaag (vrijdag 23 december) voor de zoveelste keer de stront kunnen 
opruimen die een asociale eigenaar van een hond heeft achtergelaten op de 
stoep vlak voor onze woning. Wij worden het zat regelmatig dit klusje 
namens die eigenaar te moeten uitvoeren wanneer er weer een hoop stront 
op de stoep voor onze woning, op de inloop naar de voordeur, op onze uitrit 
of in onze tuin ligt. U maakt ons boos!! 
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u, als eigenaar, zoals het hoort, 
hier zelf zorg voor draagt. 
 
Bedankt voor de moeite,  

Bewoners van Hillegommerdijk 343 
  
  

 

 

Themaparty voor de jeugd “winterswing” 

Vrijdagavond 20 januari gaan de deuren van het Eiland open voor de jeugd 

van 6 t/m 12 jaar voor de eerste themaparty van 2017. De WINTERSWING 

 

Van 19.30 tot 21.30 uur zijn jullie welkom op de winterswing waar de DJ’s 
van Lightflash zorgen voor jullie favoriete muziek. 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 20e 

Het themaparty team 



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 

 
 

 



Loterij kerstmarkt 

Er is tijdens de kerstmarkt nog 1 prijs overgebleven die is gevallen op 

lotnummer 657. De winnaar kan zich melden bij Sandy 0252-525102 

 

2e editie kerstmarkt druk bezocht 

Na het succes van de eerste kerstmarkt gingen we met wat leer momenten op 

naar de 2e kerstmarkt. Een andere opstelling, meer kraampjes buiten, 

gezellig vuur, meer optredens etc. maakt het dat we mogen terugkijken op 

een heel geslaagde maar vooral gezellige kerstmarkt. Met weer wat 

leermomenten gaan we op voor de derde kerstmarkt in 2017.  

 Bij deze wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft bij de op en afbouw, het 

halen van spullen, het uitlenen van verwarming, de voorbereidingen in de 

keuken, het aanwezig zijn met een kraam, het maken van foto’s, het geven 
van een optreden, het toezicht houden bij het vuur, het knutselen met de 

kinderen, alle aanwezigen en natuurlijk de kerstman. Ook de gemeente heeft 

vanuit de wijkbudgetten financieel een steentje bijgedragen waar de 

organisatie erg blij mee was. Zonder dit alles is er geen markt en kunnen we 

als Beinsdorp niet trots zijn op wat we in ons kleine dorpje allemaal hebben.  

Graag tot volgend 
jaar, 

Sandy 

 

 

 

 
 



Jumbo & meerlandenfonds bedankt 

 

Dinsdag 20 december konden we als Stichting Maatvast een heerlijke 
maaltijd aanbieden aan circa 40 senioren waaronder o.a. de vrijwilligers die 
maandelijks het oud papier ophalen en de dames die vrijwillig koken voor de 
seniorenmaaltijden. Deze middag was geheel te danken aan de Jumbo die 
een feestelijk maaltijdpakket had geleverd en het Meerlandenfonds die de 
gasten een kop koffie en 2 consumpties gaf. 
Met dank aan ons vaste kookteam stond er na de vaste soosmiddag een 
heerlijk 3 gangen menu klaar. Te beginnen met een tomatensoep compleet 
met een stokbroodje en tapenade. Gevolgd door rode kool met 
aardappelpuree, stoofpeertjes en kipfiletpakketjes uit de oven. Het toetje was 
abrikozenmousse met chocoladevla en slagroom.  
Het applaus aan het eind van deze gezellige middag gaf aan dat de mensen 
hebben genoten en het initiatief erg konden waarderen!!!  

 

 

 

Familiebingo zaterdag 14 januari 

 

We willen het nieuwe jaar gezellig beginnen met een familie bingo voor jong 
en oud. Iedereen is dan ook van harte welkom op zaterdagavond 14 januari. 
De zaal van het dorpshuis gaat om 19.15 uur open en de bingo zal om 19.30 
uur beginnen. We spelen 2 rondjes met daartussen een pauze.  
De bingokaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten € 1,00 per stuk. 
Wij zorgen voor leuke prijzen met voor ieder wat wils; het enigste wat u hoeft 
mee te nemen is een dosis geluk en een goede pen!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De kinderen kunnen een gratis bingokaart(en) verdienen tijdens de 
kerstbomeninzameling op zaterdagmiddag 7 januari. (zie stukje kerstbomen 
inzameling) 
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Kerstbomeninzameling 

 

Zaterdag 7 januari is er weer de jaarlijkse kerstbomeninzameling van de 
Meerlanden. Heeft u een echte kerstboom dan kunt u deze 7 januari 
zichtbaar aan de weg plaatsen zodat de kinderen deze kunnen ophalen en 
inleveren bij de container die de Meerlanden heeft klaar staan bij het 
dorpshuis. Voor iedere ingeleverde boom ontvangen de kinderen dit jaar een 
VIP bingokaart (een kaart voor iedere ronde) voor de familiebingo die  
14 januari s ’avonds in het dorpshuis zal worden georganiseerd en daarmee 
dus kans maken op 1 van de vele leuke prijzen. 
 
Het inleveren van de bomen kan van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
We hopen dat veel kinderen helpen de bomen te verzamelen zodat we na  
7 januari geen bomen meer op straat zullen vinden. Is er nog wel een boom 
achter gebleven dan kan deze worden neergelegd op de eerst volgende vaste 
GFT dag. 

 

 

 

 

Balans Hatha Yoga vanaf januari ook voor ouder 

& kind  

 

In december nog 2 zondagochtenden (4 en 11 dec.) Hatha Yoga voor 
volwassen daarna gaan de lessen weer verder vanaf zondag 8 januari. Van 
11.00 u tot 12.30 u. kunt u heerlijk ontspannen. Voor € 5,00 kunt u een 
kennismaking les volgen. 
 
Nieuw vanaf 11 januari op de woensdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur een 
yoga les voor ouder & kind samen.  
 
Voor info en of aanmelding kunt u bellen met Diana 06-83978163 
 

 

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  

mailto:beinsdorp@quicknet.nl


Vanaf januari om de week op de vrijdag ……..  
Het Eiland “kroeg” avond  

 

Sinds kort beschikt het dorpshuis over een prachtig biljart en 4 dartbanen. 
Het biljart wordt al goed benut. Op verschillende dagen wordt er gebruikt 
van gemaakt. Maar de combinatie leek ons een mooie aanleiding om een 
gezellige avond te creëren op de vrijdagavond. Niet wekelijks maar het 
streven is om de week.  
 
Vrijdagavond 13 januari en 27 januari is het dorpshuis open voor ieder die 
het leuk vind om met vrienden of buren een kaartje te komen leggen, een 
dartpijl te gooien of te biljarten. Geen competitie, geen entree maar gewoon 
vrij spelen. Darters die normaal competitie spelen kunnen oefenen of 
onderling een wedstrijd spelen. Kaarters kunnen ook vrij spelen geen 
verplichting. Klaverjassen, harten jagen vul het zelf maar in…. 
Uiteraard mag je ook gewoon gezellig aan de bar komen zitten, een drankje 
drinken, bittergarnituur erbij etc.; kortom gezelligheid dicht bij huis. 
ij succes zullen we wellicht een keer een koppelavond organiseren waarbij je 
wel een prijsje kunt winnen of een thema avond organiseren als een 
bierproef avond of een quiz avond etc. suggesties zijn welkom!!! 
 
Oudere jeugd die het buiten te koud vind kunnen in de kleine zaal film 
kijken op groot scherm. Breng een dvd mee en je hebt je eigen 
thuisbioscoop!!! 
Tegen kleine vergoeding regelen wij de popcorn. 
 
De deuren gaan om 20.00 uur open en zullen om 01.00 uur sluiten.  
 
Vrijdag 13 januari verzorgen wij gratis lekkere hapjes!!! 
 
Tot in het Eiland, 
 
Suzanne Goezinne 

 

 

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 



AGENDA JANUARI  2017 

Wo. 04 jan. Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

do. 05 jan.  Oud papier, Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur  

vr. 06 jan. Nieuwjaarsborrel 20.00 uur 

za. 07 jan.  Kerstbomeninzameling 14.00 uur, Jovo linedance feest 19.30 uur 

zo. 08 jan.   Yoga 11.00 uur 

ma 09 jan. Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, 

Klaverjassen 20.00 uur 

di. 10 jan. 55+ soos 13.30 uur, Repetitie toneel 20.00 uur  

wo. 11 jan.  Ouder&kind yoga 09.30 uur, Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, 

Sjoelen 20.00 uur 

Do 12 jan.  Werelddansen 10.00 u, Bridge 19.45 uur  

vr. 13 jan.  Vrij dart, biljart, kaart inloopavond 20.00 uur 

za. 14 jan.  Familiebingo 19.30 uur 

zo. 15 jan. Yoga 11.00 uur 

ma 16 jan. Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljarten 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, Klaverjassen 20.00 uur 

di. 17 jan.  Pastelschilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie Ons Genoegen 

20.00 uur 

wo. 18 jan.. Ouder&kind yoga 09.30 uur, Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, 

Sjoelen 20.00 uur 

do 19 jan. Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 20 jan. Themaparty jeugd winterswing 19.30 uur 

za.  21 jan. Koppelsjoeltoernooi 

zo. 22 jan. Yoga 11.00 uur 

ma. 23 jan.  Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, Klaverjassen 20.00 uur  

di. 24 jan. Pastel schilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur 

wo. 25 jan. Ouder&kind yoga 09.30 uur, Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, 

Sjoelen 20.00 uur 

do. 26 jan.  Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 27 jan. Vrij dart, biljart, kaart inloopavond 20.00 uur 

Za. 28 jan.  

Zo.  29 jan. Yoga 11.00 uur 

Ma. 30 jan. Pastelcursus 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, 

Klaverjassen 20.00 uur 

Di. 31 jan. Pastel schilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur 

 

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 24 januari 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


 

 

 

 

 

 


