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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:
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Gemeente Haarlemmermeer:
Stichting Meerwaarde:
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Norman.kortekaas@meerwaarde.nl

0900-8844
0900-1852
023-5698888

0297-381717
06-83908982
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

Voorwoord
Enkele “Ankertjes” geleden was er een verzoekje van de dorpsraad om meer
hulp ter ondersteuning van al hun bezigheden. Het was voor mij een duwtje
in de richting om eens een vergadering van de raad bij te wonen en nader
kennis te maken.
Mijn naam is Marleen Schoonderwoerd. Ik woon met mijn man Frans sinds
1975 op de Dijk.
Wij hebben 2 kinderen die allebei hier geboren zijn.
Er is in de loop der jaren wel het eea verandert. Er komt geen bakker meer
aan de deur die elke dag een vers broodje brengt. Geen groenteboer die elke
woensdagavond een kist met vers fruit en groente komt brengen. Ook geen
srv man, eens in de week.
Maar er zijn wel verkeerslichten bij de brug gekomen. En we kunnen nu een
“rondje Beinsdorp”
lopen over het Langepad.
Toen wij hier kwamen wonen waren we een van de jongsten. Nu behoren we
tot de oudere garde.
Wat niet verandert is is ons plezier om in Beinsdorp te wonen. We hebben
een heerlijk huis met een grote tuin, waar we enorm veel plezier van hebben.
Nog steeds genieten we dagelijks van ons uitzicht over “het land”. De firma
Nieuwendijk heeft het stuk grond van hun bedrijf verkocht en ze zijn druk
aan het ruimen en slopen. Vanaf April zullen hier 18 huizen worden
gebouwd, een stukje uitbreiding van Beinsdorp.
En aan de voorkant niet te vergeten: de Ringvaart. Vooral 's zomers druk met
zandschepen en pleziervaartuigen. Altijd een gezellig gezicht.
Vroeger gingen we regelmatig kanoën, nu varen we met ons motorbootje.
Al op de eerste vergadering zag ik hoeveel werk er verricht wordt door de
dorpsraad. Hoeveel contacten er onderhouden worden, hoeveel er
georganiseerd wordt voor de bewoners.
Enkele weken geleden was er een Pubquiz georganiseerd. De avond werd
goed bezocht en het was heel gezellig. Er waren 8 rondes met diverse
onderwerpen, dus voor iedereen was er wel iets wat hem of haar aansprak.
En zo zijn er tal van avondjes, voor ieder wat wils. Ook voor de jeugd is er
volop activiteit.
Jammer dat er de laatste jaren niet veel gelegenheid is geweest om te
schaatsen op onze eigen schaatsbaan of op de Ringvaart. Maar we gaan nu
weer de lente tegemoet en kunnen we weer heerlijk buiten zijn.
Ik wens u veel tuin- en buitenplezier de komende maanden.
En misschien spreken we elkaar snel bij een volgende activiteit van de
dorpsraad, want er staat nog veel op stapel de komende tijd.
Namens de dorpsraad,
Marleen Schoonderwoerd

Koningsdag ook in Beinsdorp
Donderdag 27 april vieren wij vanaf 15.30 uur koningsdag in of rond het
dorpshuis. (afhankelijk van de weergoden) Kinderen kunnen knutselen,
spelen doen en we organiseren deze middag de ORANJE BINGO voor jong en
oud. Om 16.00 uur starten we met de bingo die we over 2 rondes zullen gaan
spelen. Bingokaarten zijn € 1,00 per stuk en daarmee zijn leuke prijzen te
winnen. Na de bingo is de keuken klaar voor de welbekende menu’s zodat
iedereen lekker kan blijven zitten en genieten van de gezellige sfeer met
daarbij een lekkere maaltijd. Tegen kleine vergoeding kunt u o.a. genieten
van saté met patat of brood met kruidenboter, patat met een hamburger of
patat met frikandel. Voor ieder wat wils dus kom gezellig naar ons ORANJE
FESTIJN!!!!
Het oranjeteam

Te huur volkstuin
Bent u liefhebber van tuinieren en op zoek naar een stukje volkstuin??
Op het volkstuincomplex naast de ijsbaan en langs het fietspad is een stuk
tuin van circa 180m2 te huur.
Voor informatie kunt u terecht op Rietkraag 76 tel. 0252-517405

Paascrea middag voor de kids
Woensdagmiddag 5 april kunnen jongens en meisjes komen knuteselen in
Het Eiland. Vorige maand maakten we leuke potjes met servetten en daarin
een bloembol voor het voorjaar. Deze keer gaan we iets leuks maken voor de
pasen.
De deuren van Het Eiland gaan open om 13.30 uur ben je 5 jaar of ouder
dan ben je van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden je kunt gewoon
binnen lopen. Deelname is € 2,00 incl. een beker limonade en snoepje. De
knutselmiddag is om 15.00 uur afgelopen.
Op woensdag 19 april zijn jullie ook van harte welkom maar dan gaan we
niet knutselen maar handwerken. Dus creatief aan de slag met draad. Leer
haken of met draadjes draaien leuke dingen maken. Tijden en deelname zijn
hetzelfde.
Het createam

Sjoelclub geeft sjoelbakken weg
Wij van sjoelclub Beinsdorp sjoelen iedere woensdag avond van 20.00 tot
22.30. Van september t/m april in competitieverband in verschillende
niveaugroepen.
Mensen die eens een keer willen kijken of mee willen sjoelen is mogelijk.
Het is altijd erg gezellig en goed om er eens is een avondje uit te zijn.
Zelfs in de zomer sjoelen wij door. Vanaf 3 mei start het zomersjoelen en
kaarten en dan zijn er ook nog leuke prijsjes te winnen.
Dan gaat het niet wie er het hoogste gooit maar aan het eind van de avond
worden er kaartjes getrokken. Dus dat betekent dat iedereen even veel kans
heeft.
Nu even een vraag aan jullie we geven oude sjoelbakken gratis weg.
Heeft U interesse dan kunt U zich melden op het onderstaande mailadres
Wij hopen U graag te zien in het dorpshuis het Eiland.
Leo van Tiem
E-mail: leo_sjoelen@hotmail.com
Tel: 0623913419

Tupperware in het Eiland
Op woensdagavond 5 april 2017 wordt weer een Tupperwareparty gehouden.
Vanaf 20.00 uur zal onze vaste demonstratrice, Renate Weerdenburg,
aanwezig zijn in dorpshuis het Eiland.
Zoals u gewend bent worden de nieuwste artikelen en kleuren voor het
voorjaar getoond. Er zal uitleg over diverse voorwerpen worden gegeven en u
kunt al uw vragen stellen.
Helaas heeft Renate laten weten dit keer voor het laatst helemaal naar
Beinsdorp te zullen komen. Zoals u weet woont ze niet direct in de buurt en
ze heeft besloten Beinsdorp niet meer te bezoeken.
Uiteraard zou ze het leuk vinden als u nog een laatste keer van de partij
bent.
Toegang is zoals altijd helemaal gratis. Niemand is verplicht om iets te
kopen, alleen kijken mag ook.
Wilt u deze avond aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden bij Thea Verbeek,
tel.: 0252-529892.

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 24 april a.s. via
s.goezinne@quicknet.nl of op Venneperweg 1227.

Gezellige Paasbrunch in het Eiland
2e Paasdag een gezellige paasbrunch voor jong en oud.
Van 11.00 tot 13.00 uur genieten van een aangeklede goed gevulde paastafel
met allemaal lekkers. Voor de kinderen komt de paashaas langs, ligt er een
kleurplaat klaar en als afsluiting kunnen de kinderen/kleinkinderen
paaseieren zoeken in de speeltuin.

Het kookteam heeft er zin in en hoopt vele van u te mogen ontvangen.
Deelname is € 7,50 per volwassene en € 5,00 per kind.
Aanmelden kan tot 10 april a.s. via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252515142. Vermeld naam en aantal deelnemers.
Het kookteam

“Got talent” avond klein maar gezellig
Vrijdagavond 17 maart j.l. was de “got talent” talentenjacht verzorgt door de
NOVA studenten als opdracht voor hun opleiding sociaalwerk.
De avond was bedoeld om een podium te bieden aan talenten op gebied van
zang, dans en overige entertainment en om het publiek een gezellige avond te
bieden. Waar gehoopt was op veel aanmeldingen viel dit een klein beetje
tegen maar desondanks was het wel een leuke en gezellige avond waar we
konden genieten van o.a. Nienke die een streetdance act deed en van Kelly
die live het nummer Listen van Beyonce ten gehore bracht. Maar ook een
stand up comedy act, demo act van Ricardo onze Beinsdorpse Nunchaku
kampioen en de JOVO line dancers lieten zich van hun beste kant zien.
Wellicht dat een volgende editie er toch nog meer deelnemers het podium
durven te betreden!!!
Bij deze wil ik de studenten Kelsey, Lara, Linda en Daan bedanken voor hun
inzet in deze.

Mini disco voor de kleintjes (2 t/m 5 jaar)
Vrijdagmiddag 14 april 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 14e,
Sandy

Bedankt
Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen ontzettend bedanken voor alle belangstelling,
al die mooie kaarten, bloemen en tekeningen die ik tijdens mijn ziekenhuis
opname en daarna heb mogen ontvangen. Jullie hartelijke belangstelling
heeft mij goed gedaan.
Met warme groet,
Krystyna Hantel

Biljarten op maandag en woensdag avond
Het biljart wordt goed gebruikt door vaste liefhebbers. Zo hebben we de
“Beinsdorp Bastards” die dinsdag en vrijdagmiddag met veel plezier spelen.
En op de vrijdagavonden tijdens de vriendenavond rollen de ballen over het
laken. Maar ook op de maandag en woensdagavond hebben we een vaste
trouwe klant die het leuk vindt om een potje te spelen en lopen er af en toe
liefhebbers binnen die dan meespelen maar het zou leuk zijn als er op die
avonden nog wat meer biljartliefhebbers aansluiten. Dus bij deze u bent van
harte welkom om te komen spelen. Keu’s zijn aanwezig maar u mag
natuurlijk ook u eigen keu gebruiken. Op verzoek en in overleg met de
beheerder is het ook mogelijk op andere momenten te spelen. Neem gerust
contact op over de mogelijkheden (0252-515142)

Nieuws vanuit de klaverjasclub
BERG-ERA MAKELAARS BEKERTOERNOOI
De finale van het bekertoernooi wordt gehouden op maandag 10 april.
In de finale staan Ron de Vries en Loes Brandt.
DE COMPETITIE
 Na 28 speel-avonden is de tussenstand;
1. Bert Nederstigt - 180721 pt. – gem. per avond 6454 pt.
2. Bert Teeuw
- 177502 pt. – gem. per avond 6339 pt.
3. Joke v.Beek
- 175409 pt. – gem. per avond 6264 pt.
4. Willem Gladon - 173319 pt. – gem. per avond 6189 pt.
5. Erna Gladon
- 173052 pt. – gem. per avond 6180 pt.
Maandag 1 mei is de laatste avond van het seizoen 2016-2017. Deze avond
zal ook de prijsuitreiking plaats vinden.
PAASTOERNOOI
Zaterdagmiddag 15 april wordt het PAAS KLAVERJASTOERNOOI
gehouden in Dorps Huis het Eiland. Dit toernooi wordt
Amsterdams gespeelt, entree is €4,00 en de inschrijving begint
om 13.00u.
Wij starten met klaverjassen om 13.30u.
Dit is een vrij klaverjastoernooi, dus iedereen is welkom.
Voor meer informatie;
Dhr. Bert Teeuw, 0252-521138
Dhr. Leon Kaptein, 0252- 532550
K.J.C.Beinsdorp
Secretaris, Erna Gladon
Tel. 0252-518009

Oud papier
Donderdagochtend 6 april 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

14 april Themadisco voor de jeugd 6 t/m 12
Op vrijdag 14 april a.s. is het weer tijd voor een vrolijk themafeestje en met
de corso op komst is het thema Corso lekker vrolijk en kleurig.

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.

Dart mogelijkheden
In het Eiland zijn dartliefhebbers van harte welkom om een pijltje te komen
gooien op de woensdagavonden of op de “Eiland vrienden” avonden die om
de week plaatsvinden (7 en 21 april). 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.

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

Vrijdag …….. Het Eiland “vrienden” avond

met op vrijdag 21 april een bierproeverij

Vrijdagavond 7 april is er de reguliere vriendenavond…dus gezellig darten,
biljarten, kaarten of drankje doen aan de bar. Van 20.00 tot 01.00 uur staan
de deuren open dus loop gezellig binnen en neem vooral je vrienden mee!!!
Vrijdagavond 21 april is er naast de gewone avond voor de liefhebbers van
bier een bierproeverij verzorgt door Klein Duimpje de bierbrouwer van de
Bollenstreek. Deelname hieraan kost € 17,50 incl. o.a. het proeven van
verschillende speciale bieren en lekkere hapjes.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via eiland@maatvast.nl of bel 0252515142. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 april a.s. VOL is VOL
Vrijdagavond 5 mei i.v.m. 5 mei vieringen en activiteiten in de omgeving
geen vriendenavond.

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.
Ook niet Beinsdorpers mogen zich uiteraard aanmelden voor onze
nieuwsbrief. Stuur een mail naar beinsdorp@quicknet.nl

Uitgaansdag Senioren
Weer een jaar voorbij dus dat houd in dat de jaarlijkse uitgaansdag eraan zit
te komen. De senioren zijn het hele jaar in touw geweest om zoveel mogelijk
oud papier in te zamelen. Dus Beinsdorpers bewaar uw papier a.u.b. voor de
senioren het is voor een goed doel!!!
Bij deze willen wij ook de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hulp bij de
inzameling.

Zoals u van ons gewend bent hebben we een mooie rit uitgezocht die zal
gaan plaatsvinden op 11 mei a.s. Om 08.45 uur is de bus aanwezig bij het
parkeerterrein en zal daar om 09.00 uur vertrekken. De dag is geheel
verzorgd alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. Bent u vrijwilliger bij
ons of bent u of u partner 65 dan bent u van harte welkom deze dag met ons
mee te gaan. De eerste rijen in de bus zijn gereserveerd voor de vrijwilligers.
Aanmelden kan met onderstaande inschrijfstrook tot uiterlijk 30 april a.s..
Verder willen wij graag voor onze administratie weten als bewoners de leeftijd
van 65 bereiken of al bereikt hebben. Dus bent u nog niet bij ons bekend
maar wel 65+ laat het ons dan even weten.
Graag tot 11 mei,
Namens het bestuur,
Willem van Roode tel. 517405

Ja ik/wij gaan graag mee met de uitgaansdag op 11 mei.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Aantal personen (max 2)………………………………………………………………….
Inleveren op Rietkraag 76 voor 30 april a.s.

Start jaarlijkse vrij sjoelen en klaverjassen op
de woensdagavond
De competitieavonden van zowel de klaverjas als de sjoelclub zitten er bijna
op. Dus 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 eens een keertje uit te
proberen….
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!!!!

Markt voor groen liefhebbers bij Het Eiland
Zondagmiddag 7 mei a.s. organiseren we met een aantal
vrijwilligers en deelnemende partijen een leuke markt die
alles te maken heeft met groen.
U kunt die middag bijvoorbeeld stekjes van u zelf ruilen
met die van een ander of informatie opdoen over
werkzaamheden in de tuin/moestuin zoals onderhoud,
aanleg en snoeien. De fuchsiavereniging vertelt u alles over
de verschillende fuchsia’s en het onderhoud daarvan. De
toegang voor deze markt is vrij. Tegen een kleine
vergoeding kunt u wel deelnemen aan leuke workshops en
ook aan de kinderen wordt gedacht met een speciale
groenhoek. De markt zal van 14.00 tot 16.30 plaatsvinden.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de markt of uw kennis
delen meld u dan aan bij Sandy via de mail
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

Kofferbakmarkt op de ijsbaan
Zondag 21 mei zal er weer een kofferbakmarkt worden georganiseerd door de
activiteitengroep op het ijsbaanterrein. Van 11.00 tot 14.00 uur kan iedere
deelnemer zijn overbodige maar goede spullen verkopen aan de liefhebber.
Het reserveren van een plek kan via Eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.
De kosten zijn € 3,50 per plek. De toegang voor bezoekers is vrij.
De activiteitengroep

Postzegelvereniging nieuw in Het Eiland
Afgelopen vrijdag was er de eerste clubavond van de PZV Hillegom in ons
dorpshuis. Jarenlang hadden zij een onderkomen in de Hoeksteen maar wij
zijn blij dat wij ze vanaf heden mogen ontvangen. Een grote club met
liefhebbers van het verzamelen van postzegels.
Met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus zullen ze iedere
laatste vrijdagavond van de maand hun maandelijkse bijeenkomst in Het
Eiland organiseren. Tijdens deze bijeenkomst is er een veiling, een verloting
en een prijs op de presentielijst.

De avonden zijn van 19.00 uur tot circa 23.00 uur. Voor € 17,00 per jaar
kunt u lid worden van deze vereniging en ontvangt u ook 9x het clubblad
met allerlei informatie..
Voor informatie kunt u contact opnemen via de mail pzvhillegom@hotmail.com of bel Rob Peperkoorn 06-40638135.
Sandy

Workshops raamhanger maken voor de 55+ers
Na de gezellige middag waarbij we houten waxine lichtjes hebben gemaakt;
gaan we dinsdagmiddag 25 april een leuke raamhanger maken.
Voor € 5,00 p.p. incl. het materiaal en benodigheden; kunt u deelnemen. De
middag begint om 13.30 uur en aanmelden kan
via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252515142.
Wilma
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Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur
Pastelschilderen 10.00 uur, Inloop biljart/soos 13.30 uur, Yoga 17.30 uur,
kookles mannen 19.15 uur.
Gym 09.30 uur, knutselmiddag 13.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30
uur, Tupperware 19.30 uur , Sjoelen 20.00 uur
Werelddansen 10.00 uur, Bridge 19.45 uur
Vriendenavond 20.00 uur
Yoga 11.00 uur
Vrije inloop biljarten 19.30 uur, Mannenkookles 19.00 uur, Line dance
20.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur
Pastelschilderen 10.00 uur, Vrije inloop biljart/ soos 13.30 uur, Yoga 17.30
uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
Werelddansen 10.00 uur,Bridge 19.45 uur
Mini disco 15.30 uur, Thema disco 19.30 uur
Klaverjastoernooi 13.30 uur
Yoga 11.00 uur
Paasbrunch 11.00 uur
Pastel schilderen 10.00 uur, vrij inloop biljart/soos 13.30 uur, yoga 17.30
uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 09.30 uur, knutselmiddag 13.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30
uur, sjoelen 20.00 uur
Werelddansen 10.00 uur, bridge 19.45 uur
Eiland vriendenavond 20.00 uur
Walking wheels 19.30 uur
Yoga 11.00 uur,
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel schilderen 10.00 uur, vrij inloop biljart/soos 13.30 uur, yoga 17.30
uur, mannenkookles 19.15 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 09.30 uur, Vrije inloop biljart/darten 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
Koningsdag 15.30 uur
Postzegelvereniging 19.00 uur
Yoga 11.00 uur

Aannemingsbedrijf
Grondwerken
Sloopwerken
Recycling
Milieutechniek
Cultuurtechniek
Machineverhuur
Knijperauto’s
Containerservice
Diepladertransport

Hillegommerdijk 275 2144 KN
Beinsdorp
T: 0252-521011 F: 0252-523804
info@loon-op-zand.com

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

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

