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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 
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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@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                     

 

 

 

 

mailto:info@haarlemmermeer.nl
http://www.meerwaarde.nl/
mailto:Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl
mailto:Norman.kortekaas@meerwaarde.nl
http://www.dorpshuisbeinsdorp.nl/
mailto:s.goezinne@quicknet.nl
mailto:Sandy.goezinne@maatvast.nl
mailto:s.goezinne@quicknet.nl
http://www.facebook.com/dorpshuishetEiland
http://www.holgerbogen.de/Auftrag/anker.gif


Voorwoord 

 
Afgelopen weken hebben bijna alle soorten weertypen Beinsdorp aangedaan. 

Zo vroor het begin februari enkele dagen flink, maar net niet lang genoeg om 

veilig op de ijsbaan te kunnen schaatsen. Best wel jammer. 

Nauwelijks week later werd ons dorp verrast door Koning Winter en werd 

Beinsdorp bedekt met een flinke sneeuwlaag, om na enkele dagen letterlijk 

als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Maar wat was Beinsdorp mooi met die 

besneeuwde daken en akkers! 

Weer een week later raasde de wind met een snelheid van soms 110 

kilometer per uur over ons polderlandschap en zorgde ook de slagregen er 

voor dat regenpakken goed getest werden. Die van mij bleek in ieder geval 

niet waterdicht. 

En nu, tijdens het schrijven van dit voorwoord lijkt ’t wel lente. Er is weinig 
wind en het zonnetje schijnt lekker tussen de wolken door. De vogels hebben 

het volgens mij ook flink naar hun zin, want ik hoor ze achter in de tuin  luid 

kwetteren en fluiten. Op die momenten wordt je er weer aan herinnerd hoe 

fijn het is om in ons kleine dorp te wonen. Die rust, die ruimte. Landelijk en 

toch alles dichtbij. 

Dat Beinsdorp een klein dorpje is, merk je in ieder geval niet aan de vele 

activiteiten die plaatsvinden. Zo hebben gister ruim 90 kinderen genoten van 

de carnavalsdisco en was daar de eerste mini disco. En vieren de 55+- ers 

carnaval. Lekker eten en gezelligheid staan op het menu. Maar ook komende 

maand is er genoeg te beleven maar daarover kunt u alles lezen in deze editie 

van het ankertje. Wilt u altijd goed geïnformeerd zijn meld u dan voor onze 

nieuwsbrief (mail s.goezinne@quicknet.nl) of volg en like onze 

facebookpagina facebook.com/dorpshuisheteiland.  

Met dank aan een hele groep vrijwilligers heeft het dorpshuis bij de bar en 

gang een kleine metamorfose ondergaan. Hebben de dartborden en het 

bovenblad van het biljart een kleurtje gekregen.  

Beinsdorp leeft en bruist van de energie! 

Namens de dorpsraad, 
Sjaak Spreeuw 
 

Oud papier  

 
Donderdagochtend 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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Reunie van de band New Gamut 4-ever met o.a. 

Joost van Sambeek 

(New) Gamut 4-ever  
Ouwe Meuk –‘Slecht’ Gespeeld. 

 Zaterdagavond 11 maart geeft deze fantastische one-of-a kind feestband 

het ENIGE optreden in 2017!!! (en van de afgelopen –tig jaren) 

En u bent welkom…van 20.00 tot 01.00 uur staan de deuren van Het Eiland 

open en is de toegang gratis. 

De band Gamut is opgericht in 1979. Na een jaar of 5-6 werd het New 
Gamut. 
 
Bandleden door de jaren heen :  Pieter van Kampen, Rens Aartsma, Joost 
van Sambeek, Coen Jutte, Arnoud Kamp, Bertil Govers, Kai de Vries, Floris 
Andringa, Leon Zautsen, Onno Prillwitz, Egbert de Ruijter.    
 
Maar even: ‘cut the crap’. In de jaren ’80, ’90 en begin 2000 op de top van 
hun kunnen tijdens talloze feesjes. Highlights :  jaaaarenlang de huisband 
van carnavalsvereniging ‘De Flepsteppers’ in de Tilburgse Schouwburg,  een 
dozijn ‘Dutch Nights’ in het buitenland voor ‘een bekende oliemaatschappij ‘ 
en als kers op de taart het halen van de voorpagina van de Telegraaf n.a.v. 
hun performance op de 30ste verjaardag van toen nog Prins Willem 
Alexander : ‘de muziek was hard maar wel goed’, alsdus de plaatselijke 
campingbaas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Facts :   
- de band heeft al jaren niet meer gespeeld en derhalve besloten om dan ook 

maar NIET te repeteren teneinde alles zo authentiek mogelijk te houden !  

Dat wordt dus lachu !!!! 

- gratis entrée,  drank op eigen rekening via muntverkoop. 

- er is toegang voor maximaal 220 personen en daarom raden we U aan om 

op tijd te komen !!   (doors open 20:00u.) 

- dresscode ; chaotisch.  

 



Knutsel/crea middagen voor de kids 

 
Om de week kunnen kinderen komen knutselen of komen handwerken 
(borduren, halen, draadjes draaien etc.). Woensdagmiddag 8 maart staat het 
knutselen op het programma. Van 13.30 uur tot 15.00 uur zijn jullie van 
harte welkom om een fraai knutselwerk te maken en mee naar huis te 
nemen. De kosten zijn € 2,00 per kind incl. limonade en een snoepje. 
Aanmelden vooraf is niet nodig jullie kunnen zo aanschuiven!!! 
 
De volgende data staan al gepland:     

 Woensdagmiddag 8 maart knutselen 

 Woensdagmiddag 22 maart handwerken 

 Woensdagmiddag 5 april knutselen 

 Woensdagmiddag 19 april handwerken 

 
Het createam 
 

 

 

 

Repair café  

 
Op zaterdag 4 maart is er weer een repair café middag in dorpshuis de 
Meerkoet in Lisserbroek. 
In het repair café kunt u leuke en dierbare spulletjes die stukgegaan zijn 
laten repareren, uiteraard wel voor zover dit mogelijk is. 
Heeft u elektrische apparaten die stuk zijn? Een lekke fietsband of kapot 
lampje, textiel wat kapot of vermaakt moet worden? U kunt het allemaal 
meenemen naar het repair café! Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Willemke Schefferlie tel. 0252-348004 
 
U bent van harte welkom: 
 
iedere eerste zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur in Lisserbroek 
Krabbescheerstraat 1 
 
iedere laatste vrijdagmiddag van 13.30 to 16.00 uur in Liquenda in Nieuw-
Vennep 
 

 

 



You got Talent talentenjacht in Beinsdorp! 
 

Vrijdagavond 17 maart organiseren wij ( 4 studenten van het Nova 

college) een talentenjacht in Beinsdorp!   

De talentenjacht is leuk voor jong en oud dus kom dat zien! 

 

Wij zijn vier studenten van het Nova College Hoofdorp en wij 

organiseren deze activiteit als stage opdracht en om iedereen een 

leuke avond te bezorgen 

 

Het bevindt zich in het dorpshuis ’t Eila d, 

Rietkraag 5 2144 KA Beinsdorp. 

 

Om 19:15 gaan de deuren open en zijn 

jullie welkom!!  

Deel a e is gratis, e tree €1,- 
De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten voor 

het dorpshuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun jij zingen, acteren, dansen, een instrument bespelen of heb jij 

een ander talent?! Geef je op als deelnemer en win een toffe prijs! 
 

Deelnemen kan via het telefoonnummer 0252-51 51 42 of mailen naar het emailadres 

eiland@maatvast.nl  

 

 

 

 

 

 

 



Verschillende creatieve workshops voor 

verschillende doelgroepen!!! 

 
Wilma is een enthousiaste creatieve duizendpoot die regelmatig workshops 
geeft en jullie graag begeleidt om met een leuke creatie naar huis te gaan.van 
een bakblik als basis een mooie creatie te maken. Zij zorgt voor alle 
benodigdheden en materialen. Aanmelden voor de 55+ 
workshop kan tot 4 maart voor de andere workshops kan 
het tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de workshop via de 
mail eiland@maatvast.nl of bel het dorpshuis 0252-
515142. 
 
Creëer je eigen sfeerlichtjes (voor de 55+ ers) 
Dinsdagmiddag 7 maart is er een creamiddag voor de 55+ ers. Deze middag 
gaan we uit (boom) hout bestaande waxinelichtjes verfraaien en aankleden 
met leuke materialen. Ieder maakt een set van 2 lichtjes. De kosten zijn 
€ 5,00 p.p. en de middag begint om 14.00 uur. 
 
Voorjaars/paas workshop 
 
Zin om creatief aan de slag te gaan en een leuk origineel voorjaars en of 
paascreatie te maken. Kom dan woensdagavond 29 maart om 19.30 uur 
naar het dorpshuis. Deze avond zal met een bakblik als basis en diverse 
materialen een fraaie stuk worden gemaakt in teken van voorjaar of pasen 
ieder naar zijn eigen smaak. 
De kosten zijn € 22,50 incl. alle benodigdheden en een kopje/koffie of thee. 
Voor overige drankjes kun je natuurlijk altijd op eigen kosten aan de bar wat 
bestellen. 

 
Pimp een spiegel (voor de jeugd vanaf 12+) 
Woensdagavond 22 maart kan de jeugd vanaf 12 jaar een fraaie spiegel 
maken. De basis is een houten lijst met daarin een spiegel en deze gaan we 
met verschillende materialen bekleden zodat ieder zijn eigen stijl kan 
creëren. 
De kosten voor deze workshop zijn € 12,50 incl. de spiegel en materialen en 
hij begint om 19.00 uur. 
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Nieuws vanuit de klaverjasclub 

 
BERG-ERA MAKELAARS BEKERTOERNOOI 
Loes Brandt, Ton Verboom, Bert Teeuw en Ron de Vries hebben zich 
geplaatst voor de halve finale, deze wordt gepeelt op ma. 13 maart 2017  
 
DE COMPETITIE 

 Na 24 speel-avonden is de tussenstand; 
1. Bert Nederstigt  - 154617 pt. – gem. per avond 6442pt. 
2. Bert Teeuw       - 153683 pt. – gem. per avond 6403 pt. 
3. Willem Gladon   - 149491 pt. – gem. per avond 6228 pt. 
4. Joke v. Beek     - 149199 pt. – gem. per avond 6216 pt. 
5. Ton Verboom    - 148065 pt. – gem. per avond 6169 pt. 
 Enkele “toppertjes” van seizoen 2016-2017; 

Meeste aantal pt. op een avond: Willem Gladon  7597pt. 
Hoogst aantal pt. in een ronde:  
Joke v. Beek en Bert Nederstigt 2467 pt 
Meeste roem in een ronde: 
Willem Gladon en Fred Kapper 670 pt.   
 
Na het Jubileum-toernooi van vorig jaar, organiseren we dit jaar weer een 
 

PAASTOERNOOI MET LOTERIJ 
KLAVERJASCLUB BEINSDORP 

ZATERDAG 15 APRIL 2017 
AANVANG 13.30 uur 

ZAAL OPEN 13.00 uur 
ENTREE € 4,00  

  
 Dorpshuis “HET EILAND” 

Rietkraag 5, Beinsdorp  
Voor informatie: 

Dhr. Bert Teeuw, 0252-521138 
Dhr. Leon Kaptein, 0252-532550 
E-mail, klaverjassen@casema.nl 

 

  

 
Kinderkledingbeurs 

 
Afgelopen maand was er de kinderkledingbeurs in Het Eiland; maar op 
zaterdag 18 maart kunt u ook nog terecht voor de grote Kinderkleding en 
speelgoedbeurs in Dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek. 
 
Van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom. Er zijn meer dan 40 tafels 
beschikbaar. Inschrijven kan vanaf 28 februari 15.00 uur via 0252-621596. 
Vanaf € 4,00 kunt u een tafel huren. Toegang tot de beurs is gratis. 
 



Themadisco voor de jeugd 

 
De carnavals editie was geslaagd meer dan 90 kinderen kwamen in hun 
origineelste carnavals outfit naar het dorpshuis. En ook op de eerste mini 
disco kwamen de eerste gasten mooi verkleed. We hopen dat de volgende 
keer nog meer mini’s met hun ouders komen dansen en springen. 
 
De volgende mini en thema disco zal zijn op vrijdag 14 april en is het thema 
Corso dus lekker vrolijk en kleurig. 
 

 
 
De deuren van het dorpshuis staan voor de mini’s van 2 t/m 5 jaar open van 
15.30 tot 17.00 uur en is er voor ieder een beker limonade en een snoepje. 
De entree is € 1,50. 
 
De deuren voor de GROTE thema disco voor de jongens en meiden van 6 t/m 
12 jaar staan open van 19.30 tot 21.30 uur. 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. 

 

 

Balans Hatha Yoga 

 
Op de dinsdagavond van 17.30 tot 19.00 uur en op de zondagochtend van 
11.00 tot 12.30 uur kunt u in het dorpshuis terecht voor de Balans Hatha 
Yoga lessen van Diana. Op deze dagdelen is het ideaal rustig in het 
dorpshuis en dus een prima 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 



Dart mogelijkheden 

In het Eiland zijn dartliefhebbers van harte welkom om een pijltje te komen 
gooien op de woensdagavonden of op de “Eiland kroeg” avonden die om de 
week plaatsvinden (10 en 24 maart). Geen competitie maar gewoon vrij 
darten of trainen. Toegang is vrij en pijlen zijn aanwezig maar breng gerust u 
eigen pijlen mee!!! Op de woensdagavonden is het dorpshuis vanaf 19.30 uur 
open en op de vrijdagavonden om 20.00 uur. 

Wilt u competitie darten dan bent u van harte welkom bij de de collega’s in 
de Meerkoet in Lisserbroek daar spelen ze om de week op de vrijdagavonden 
competitie. De volgende data zijn beschikbaar 3, 17 en 31 maart. Er wordt 
gegooid in een poulesysteem zodat een ieder minimaal 4 partijen speelt. 
Aanvang is 20.00 uur zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Inschrijven kan tot 19.45 uur en deelname kost 
slechts € 3,00. Deelname vanaf 16 jaar en 
toeschouwers zijn ook van harte welkom. Info op 
www.dartclublisserbroek.nl of 
www.facebook/dartclublisserbroek.  

 

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  

 

 

 

Wilt u EHBO lessen volgen??? 

 
Rob Hulsbosch van Hulsbosch en Broekhoff geeft met zijn collega EHBO 
lessen in het dorpshuis. Deze cursussen zijn volgens de richtlijnen van het 
Rode Kruis en worden ook door het rode kruis geëxamineerd.  
Zo staat 16 en 23 maart de cursus Eerste Hulp aan kinderen op de agenda. 
16 maart is deel 1 en 23 maart deel 2. Heeft u al de cursus gevolgd maar 
moet u op voor een herhaling ook daar zijn mogelijkheden voor net als AED 
training etc. 
Informatie kunt u krijgen via www.hulsboschenbroekhoff.nl of via de website 
van het rode kruis.  
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Opzet van een wandelgroep 

 
Met veel succes wandelt sportservice Haarlemmermeer al in diverse wijken 
en kernen wekelijks met een groep enthousiaste wandelaars. Dit is niet 
alleen gewoon een stukje wandelen maar hierbij wordt ook gewerkt aan 
looptechniek en worden er oefeningen gedaan zodat de spieren goed warm en 
getraind zijn tijdens het wandelen. Na afloop drinken we een kopje koffie of 
thee in het dorpshuis. Dus een sociale, gezonde en sportieve bezigheid. 
 
Nu is de vraag of er in Beinsdorp ook animo is om een wandelgroep te 
starten op de maandag of dinsdag ochtend. De aanvang zal 09.30 uur zijn en 
dan zal de wandeling circa een uur zijn. De kosten voor de wandeltraining 
zijn dan € 3,00 incl. het kopje koffie/thee. 
 

Heeft u interesse om deel te gaan nemen mail eiland@maatvast.nl of bel 
0252-515242 en laat het ons weten zodat we e.e.a. in gang kunnen gaan 
zetten. Wel interesse maar is dag of tijd niet gunstig laat het dan ook even 
weten we inventariseren graag alle reacties. 
 
Reacties graag voor woensdag 8 maart a.s.. 
 
 

 

 

 

Vrijdag …….. Het Eiland “kroeg” avond  

 
De avonden worden steeds gezelliger dus de volgende data staan in de 
agenda, vrijdagavond 10 en 24 maart. 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 dus loop gewoon eens binnen en proef de sfeer!!! 
 
Tot in het Eiland, 
Suzanne Goezinne 
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Uitgaansdag Senioren 

 
Donderdag 11 mei gaan we weer een mooie uitgaansdag organiseren voor 
onze senioren in Beinsdorp. Zoals ieder jaar kijken we naar de dag uit en 
hopen we velen van u mee te mogen nemen. 
 
Noteer de datum alvast in uw agenda….meer info volgt in het volgende 
Ankertje!!! 
 
Het seniorenbestuur 
 
 
 
 

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 
 
 

 

Help ons dorpshuis winnen met de 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!!! 

 

 

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

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

2e Paasdag een gezellige paasbrunch voor jong en oud. Van 11.00 tot 13.00 

uur genieten van een aangeklede paastafel met allemaal lekkers. Voor de 

kinderen komt de paashaaslangs en als afsluiting kunnen de 

kinderen/kleinkinderen paaseieren zoeken in de speeltuin.  

Kosten € 7,50 per volwassene en € 5,00 per kind  

Aanmelden kan tot 10 april. Mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 

Vermeld naam en aantal deelnemers. 
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AGENDA MAART  2017 

Wo. 01 ma Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

do. 02 ma.  Oud papier, Werelddansen 10.00 uur, EHBO 19.30 uur, Bridge 19.45 uur  

vr. 03 ma. Pubquiz 19.30 uur 

za. 04 ma.  Koppel sjoeltoernooi 10.00 uur 

zo. 05 ma.   Yoga 11.00 uur 

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

Klaverjassen 20.00 uur 

di. 07 ma. 55+ soos 13.30 uur, creamiddag 55+ 14.00 uur, Yoga 17.30 uur, kookles 

mannen 19.15 uur. 

wo. 08 ma.  Gym 09.30 uur, knutselmiddag 13.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 

uur, dorpsraadvergadering 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

Do 09 ma.  Werelddansen 10.00 u,  Bridge 19.45 uur  

vr. 10 ma. Eiland kroegavond 20.00 uur 

za. 11 ma.  New Gamut 20.00 uur 

zo. 12 ma. Yoga 11.00 uur 

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

uur, Klaverjassen 20.00 uur 

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

wo. 15 ma. Stembureau, Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, Sjoelen 

20.00 uur 

do 16 ma. Werelddansen 10.00 uur, EHBO 19.30 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 17 ma. You got talent 19.15 uur 

za.  18 ma. Walking wheels 10.00 uur 

zo. 19 ma. Yoga 11.00 uur 

ma. 20 ma. Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur  

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

wo. 22 ma. Gym 09.30 uur, Knutselmiddag 13.30 uur, Crea workshop jeugd 12+ 19.00 

uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

do. 23 ma.  Werelddansen 10.00 uur, EHBO 19.30 uur, Bridge 19.45 uur 

vr. 24 ma. Eiland kroegavond 20.00 uur 

Za. 25 ma. Fuchsiavereniging 13.00 

Zo.  26 ma. Yoga 11.00 uur 

Ma. 27 ma. 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 ma. Pastel schilderen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 17.30 uur 

Wo. 29 ma. Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, Crea workshop 19.30 

uur, Sjoelen 20.00 uur 

Do. 30 ma. Werelddansen 10.00 uur, EHBO 19.30 uur, Bridge 19.45 uur 

Vr.  31 ma. Postzegelvereniging 

 



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


 

 

 

 

 

 


