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0252-529892
0252-532668
0252-523580
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0252-520379

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:
Gemeente Haarlemmermeer:
Stichting Meerwaarde:
Meerlanden:
Jongerenwerk
Jongerenwerk

dhr. H. Dommerholt
dagelijks van 09.00-13.00 uur
info@haarlemmermeer.nl
www.meerwaarde.nl
pi@meerlanden.nl
Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl
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
De zomervakantie is voor Zuid Holland begonnen, de kinderen in Noord
Holland moeten nog even naar school. Vandaag is het een regenachtige dag
dus goed weer om u eens bij te praten over de Dorpsraad en waar wij ons
zoal mee bezig houden. We zijn blij dat Ria de Groot, Marleen
Schoonderwoerd en Pim Nederstigt (nu officieel) hebben besloten om deel te
nemen in onze Dorpsraad en heten ze van harte welkom!
B&W hebben laatst een bliksembezoek gebracht, daarbij hebben we heel kort
een aantal zaken kunnen bespreken waaronder wateroverlast aan de
Venneperweg, snelheid en voetgangersoversteekplaats op de Venneperweg.
Hierop zal uiteraard vervolging gegeven worden. Wij krijgen regelmatig
berichten van bewoners over bijvoorbeeld: putdeksel die weg is waardoor een
gat ontstaat(levensgevaarlijk), de bel van de brug die heel veel lawaai maakt,
hangjongeren enzovoort.
Wij zullen deze berichten altijd voor u doorsturen naar de gemeente maar
het is voor de gemeente, en dus ook voor Beinsdorp, heel belangrijk dat u uw
onvrede rechtstreeks uit naar de gemeente.
Sommige bewoners hebben dit al gedaan maar wil het toch nog even
benadrukken. Verderop in dit Ankertje staat een artikel en oproep welke ik
ontvangen heb van Lisette Tanis, zij is de regisseur aanpak Jeugdoverlast, zij
nemen iedere melding serieus dus schroom niet om te bellen of te mailen!
Mocht u meer willen weten over de werkzaamheden en activiteiten van de
Dorpsraad bent u allen van harte welkom.
Verder wil ik u iedereen een mooie zomervakantie toewensen!
Met vriendelijke groet,
Wendy Oudshoorn

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

Beinsdorp Local Live 11e editie was TOP!!!
Beinsdorp Local Live 2017 is een feit en het was meer dan super.
Klein dorp, great stuff.
Allereerst bedanken we de BLL fans die zich wederom richting de ijsbaan
hebben begeven ! Chapeau.

Dan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. In random order : Jan, Sanne,
Dennis, Jorgen, Suus, Ramon van Vuren voor de foto's, Leo, Marcel, Nanno,
Ron (De Ronderneming) , The Dinner Girls, Davy, Jos, Conny, De fam.
Jonker (om nog even een extra 16A vanuit hun huis ter beschikking te
stellen voor de catering) T. Hoogervorst (tropisch meubilair) Wilco
Meeuwissen (aankleding) en natuurlijk ijsclub Juliana voor het fantastische
terrein ! Juul !
Kusjes voor Koffie Heus met de popcorn en suikerspin.
En dan de (deel-) sponsoren.
C&T Meubelen (Toilletten)
Triumph Bollenstreek (Koelaanhanger)
Big `Man Marc Volman DC Studio N.Vennep (Posters en ontwerp banners)
Lightflash Entertainment
Stichting Maatvast (springkussen)
Polllepel Catering (Wendela Poll)
Leo Fijneman (banners)
Podium Mobilis
BALINGSgeluid
Lasst but not least ...... De bands..... We owe them big time.
JaMiJa XL acoustic folk/rock band
Ducktape
Albert Mooneys
We zien jullie
allemaal weer in
2018 : Zondag 1
juli…......BLL 12e
editie!!!
Joost & Sandy

Kindervakantie dagen op de ijsbaan
Stichting Maatvast organiseert samen met vrijwilligers voor de kinderen
tussen de 4 en 15 jaar de vakantiedagen op vrijdag 18 en zaterdag 19
augustus. De dagen vinden plaats op de ijsbaan. De kinderen vanaf 8 jaar
kunnen met hun eigen tent komen overnachten op de ijsbaan. Deelnemen
aan 1 dag is natuurlijk ook mogelijk of aansluiten bij het avondprogramma
en slapen bijna alles is mogelijk voor info neem even contact op.
We hebben een leuk programma voor zowel de kleintjes als de oudere
kinderen.

Programma vrijdag 18 augustus:
- 14:00 uur verzamelen op de ijsbaan, slapers bouwen het
kamp op ( neem je eigen tent mee), overige kinderen
versieren een t-shirt (wit shirt meebrengen)
- 15.00 uur start vossenjacht met opdrachten
- 17.00 uur eten bbq/pannenkoeken
- 18.30 uur worden de niet slapers opgehaald
- 18.30 uur start avondprogramma/bonte avond
programma zaterdag 19 augustus:
- 10.30 uur verzamelen op het ijsbaan terrein (niet slapers)
- 11.00 uur start zeskamp
- 13.00 uur lunch
- 14.00 uur vervolg zeskamp
- 16.00 uur afsluiting kamp, afbreken van tenten, ouders
zijn van harte welkom
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 augustus
Vrijdag augustus: € 5,Zaterdag augustus: € 5,Beide dage
et over achte va af jaar : €

,5

Voor info/aanmelden stuur dan een mail naar Sandy Goezinne
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142

Help, hangjongeren in mijn wijk!
Jongeren ontmoeten elkaar graag op straat. Vaak gaat dit zonder problemen,
maar soms kunnen buurtbewoners hier overlast door ervaren. In dit artikel
leest u wat u hier zelf aan kunt doen en hoe wij u kunnen helpen. Waarom
hangen jongeren eigenlijk op straat? Mensen ontmoeten elkaar graag.
Volwassenen spreken met elkaar af in een restaurant of café. Jongeren
hebben zo’n plek niet. Ze spreken vaak met elkaar af op straat: bij een
bankje, op een speelplaats of een hangplek. Dat is prima, want net als alle
bewoners mogen ook jongeren gebruik maken van de openbare ruimte om bij
elkaar te zijn. Volwassenen vullen vaak in wat jongeren wel allemaal kunnen
zeggen en doen en gaan zich daarnaar gedragen. Daar zijn jongeren echter
nauwelijks mee bezig. Ze willen elkaar gewoon ontmoeten en zijn zich er
vaak niet van bewust dat ze hiermee soms overlast veroorzaken.
Wat kunt u zelf doen?
Bel niet meteen de politie (behalve bij strafbare feiten uiteraard) of gemeente.
Als de politie direct ingeschakeld wordt, ontstaat een negatieve sfeer. Kijk
eerst wat u zelf kunt doen aan de situatie. Misschien niet eenvoudig als u al
wat langer overlast ervaart, maar knoop eerst gewoon een gesprek aan.
Spreek ze daarbij niet meteen aan op het gedrag waar u last van heeft. U
vindt het waarschijnlijk ook niet leuk als u bij een eerste kennismaking
alleen maar negatief aangesproken wordt. Toon interesse, wees vriendelijk,
geïnteresseerd en probeer een band op te bouwen. Heeft u behoefte aan tips
of heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met het jongerenwerk
van MeerWaarde via informatie@meerwaarde.nl. Het jongerenwerk kan met
u meedenken in oplossingen en biedt trainingen op maat over
jongerencultuur en omgaan met jongeren van de straat.
Wat doen wij?
Signalen over jeugdoverlast worden serieus genomen en de gemeente, politie
en het jongerenwerk van MeerWaarde werken hierin nauw samen.
Jongerenwerk (MeerWaarde): de jongerenwerker legt contact met jeugd,
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk. Ze heeft een
coachende en begeleidende rol, bijvoorbeeld ten aanzien van gedrag in de
wijk. Daarbij richt MeerWaarde zich op (persoonlijke) ontwikkeling, talenten
en zoekt altijd naar mogelijkheden samen met de bewoners, ondernemers en
andere betrokkenen in de wijk.
Straatcoaches (gemeente): dit zijn speciaal opgeleide gemeentelijke
jeugdhandhavers (BOA’s). Zij surveilleren bij bekende overlastplekken en
gaan op overlastmeldingen af. Bij overlast spreken zij jongeren en
omwonenden aan op (on)gewenst gedrag. Blijft ongewenst gedrag van
jongeren zich herhalen? Dan delen ze een bekeuring uit of verwijzen ze een
jongere door naar Halt. Ook stellen ze de ouders van de jongere(n) op de
hoogte.
Politie: de politie richt zich met name op de jongeren die overlastgevend en
crimineel actief zijn. Bij strafbare feiten worden jongeren bekeurd of
aangehouden. Bij notoire overlastplegers gaat de politie thuis langs voor een
gesprek samen met de ouders.

Regisseur aanpak jeugdoverlast (gemeente) De regisseur is
verantwoordelijk voor de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast. Onder de
regie van de gemeente werken de verschillende partijen samen.
Onder leiding van de gemeente hebben deze partijen regelmatig overleg met
elkaar over locaties waar jeugdoverlast wordt ervaren. Hierin worden
gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanpak. Er worden dan
maatregelen afgesproken om de overlast tegen te gaan, zoals extra controle
en toezicht door de straatcoaches, contact met jongeren en bewoners door
het jongerenwerk of een huisbezoek door de wijkagent, maar soms ook
fysieke maatregelen (zoals het plaatsen of weghalen van bankjes of het
aanpassen van verlichting). Komt u er niet uit? Komt u er samen niet uit?
Meld jeugdoverlast dan bij de straatcoaches via
straatcoaches@haarlemmermeer.nl of bel de politie via 0900 8844. Doe dit
op het moment dat u overlast ervaart en niet achteraf. De straatcoaches
werken van 1 april tot 1 november van 15.30 tot 00.00 uur en op vrijdag en
zaterdag van 16.30 tot 01.00 uur. Van 1 november tot 1 april werken de
straatcoaches tot 22.30 uur en op zondag en maandag tot 19.00 uur. Het is
mogelijk dat de politie of straatcoaches niet direct komen, er zijn dan elders
zaken met een hogere prioriteit. Daaruit wordt vaak de conclusie getrokken
dat overlast melden niet helpt en vaak houden bewoners er dan mee op.
Maar, elke melding wordt geregistreerd. Meldingen geven ons belangrijke
informatie. Op basis van meldingen kunnen wij gerichter te werk gaan.
Kapotte stoeptegel of volle afvalbak? Meldingen met betrekking tot de
openbare buitenruimte, zoals kapotte stoeptegels, volle afvalbakken, kapotte
straatverlichting, etc. kunnen rechtstreeks worden doorgeven aan de
gemeente, zowel via de website (www.haarlemmermeergemeente.nl/melden),
via de App (alleen voor iPhone) of de telefoon 0900-1852

Wees alert vos maakt nog steeds slachtoffers
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.

Kofferbak/rommelmarkt
Zondag 20 augustus
IJsbaanterrein Beinsdorp
Van 11.00 u tot 14.00 uur
Toegang gratis
Deel a e €3,50 per plek
Aanmelden/info mail eiland@maatvast.nl of
bel 0252-515142
Heeft u wel goede bruikbare spullen maar geen
zin om zelf te verkopen maar vind u het prima als
ze een goede plek krijgen dan willen wij u spullen
graag inzamelen om te verkopen ten bate van
activiteiten in Beinsdorp.
Voor aanleveren of ophalen kunt u contact
opnemen met Leo Fijneman mail / bel
lpmfijneman@planet.nl tel: 06-54696188

Pubquiz vrijdagavond 22 september
Na de geslaagde pubquiz eerder dit jaar op verzoek een nieuwe pubquiz op
vrijdagavond 22 september. Zaal open 20.00 uur aanvang quiz 20.15 uur.
Stel een team samen van 4 personen en test je kennis op gebied van o.a.
sport, muziek, algemene kennis, politiek d.m.v. meerkeuze vragen
geluidsfragmenten etc.
Via de beamer op het grote scherm zal deze quiz plaatsvinden in de grote
zaal. De vragen zijn zeer divers van makkelijk tot moeilijk dus een leuke
uitdaging…..
Een avond gezellig met vrienden en of familie en ga de strijd aan met de
andere teams en maak kans op een leuke prijs.

Deelname is € 2,50 per persoon (incl. bittergarnituur voor ieder team)
Aanmelden kan vanaf heden door een mail te sturen naar
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. Vermeld hierbij de naam van je
team.
Suzanne Goezinne

Oppas gezocht
Na de vakantie ben ik op zoek naar een trouwe oppas voor mijn dochters van
9 en 11 jaar. Het gaat om de vroege ochtend uren (van 05.30 u tot 08.30 u)
als ik naar mijn werk ben. Het gaat om het wekken van de meiden en zorgen
dat ze 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 bewoner is die mij tegen een prima vergoeding kan
helpen???
B.v.d. Serge
Venneperweg 484
Tel. 06-14187062

Burendag 24 september fietstocht & BBQ
Maatvast en de dorpsraad doen samen mee aan de nationale burendag op
zondag 24 september a.s.. Na de zeer geslaagde fietstocht en BBQ van vorig
jaar gaan we ook dit jaar weer sportief aan de slag. De organisatie is
momenteel bezig met het uitstippelen van mooie routes waarbij verschillende
afstanden gereden kan worden. Dus ook geschikt voor families met kinderen.
Als afsluiting organiseren we voor de fietsers maar ook voor de niet fietsers
een gezellige buurt BBQ compleet met vlees, salades, stokbrood en sauzen in
het dorpshuis. Een gezellige mogelijkheid om eens met buren en
buurtgenoten kennis te maken.

Start van de fietstocht is bij het dorpshuis. Voor de 40 km is de start tussen
12.30 en 13.00 uur de overige afstanden kunnen tot uiterlijk 13.30 uur
starten.
Deelname aan de tocht is gratis. Onderweg zijn wij altijd bereikbaar voor
eventuele calamiteiten of pech onderweg.
Deelname aan de BBQ is € 7,50 voor de volwassenen en de 12+ ers . Voor de
kinderen tot 12 jaar kost het € 5,00. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Wilt of kunt u niet deelnemen aan de fietstocht maar wel aan de BBQ dan
kan dat natuurlijk ook. De BBQ start om 17.00 uur. Of wilt u wel fietsen
maar niet BBQ-en ook geen probleem….wel minder gezellig!!!
Bent u vegetarisch geen probleem maar vermeld dit even bij aanmelding.
We hopen natuurlijk op fantastisch mooi weer en voor een paar druppels zijn
we ook niet bang…….de BBQ gaat altijd door aangezien we ook in Het Eiland
kunnen eten.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september. Via de mail eiland@maatvast.nl.
of bel Sandy 0252-515142
Graag tot op burendag,
De organisatie

Voorkom burenoverlast in de zomermaanden!
Tips van Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
Met het mooie weer is het buitenleven weer begonnen. Lekker in de tuin, op
het balkon met een drankje of barbecueën. Kortom genieten. In sommige
gevallen veroorzaakt het gezellig buitenzijn echter overlast en irritatie bij de
buren.
Buurtbemiddeling Haarlemmermeer geeft u een aantal tips.
 Let op de muziek bij openstaande ramen en deuren.
 Zet de barbecue of vuurkorf zo neer dat de buren geen last hebben van
de rook.
 Als u tot laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien vroeg op
moeten en graag willen slapen.
 Vraag uw buren of ze hinder van u hebben en probeer daar rekening
mee te houden en/of informeer uw buren als u een feestje geeft.
Tips bij irritaties:
 Benader uw buren als u zelf rustig bent. Vertel dat u graag met hen
wilt praten en vraag wanneer dat kan, op een moment dat het hen ook
uitkomt.
 Weet dat uw buren zich soms niet bewust zijn van de overlast die zij u
bezorgen.
 Bedenk vooraf wat u uw buren wilt zeggen. Praat daarbij vanuit de ikvorm en zo concreet mogelijk. Maak helder waar u precies last van
heeft, en ook wat de gevolgen daarvan voor u zijn. Hoe meer uw buren
begrijpen waarom u ergens specifiek last van heeft hoe groter de kans
is dat ze begrip tonen en bereid zijn te luisteren.
 Luister ook naar het verhaal van uw buren en laat hen uitpraten.
 Probeer samen naar mogelijke oplossingen te zoeken en kom met
suggesties.
Wat als u er toch niet met elkaar uitkomt?
Mocht u er ondanks alles niet met elkaar uitkomen, dan kunt u een beroep
doen op Buurtbemiddeling. Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners
op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen of
(dreigende) conflicten. MeerWaarde verzorgt buurtbemiddeling in de
gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort
en Haarlemmerliede.
Buurtbemiddeling is bestemd voor alle bewoners en wordt gratis
aangeboden.
Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de
coördinator via telefoonnummer 023-5698883 /
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl

L’Oréal vrijwilligers dag was mooi initiatief
13 juni j.l. kwam een groep vrijwilligers van L’Oréal een dagje klussen in het
dorpshuis en boden een lunch aan o.a. onze vrijwilligers die het hele jaar het
oude papier ophalen om de Beinsdorpse senioren een mooi dagje uit te
bezorgen.
Er is deze dag hard gewerkt zodat in de
grote zaal de ramen zijn voorzien van een
folie baan die het net een andere sfeer
geeft. De onderste rand van de wanden
waren niet heel fraai meer en hebben een
nieuwe verflaag gekregen die weer fraaier
aansluit bij de nieuwe stoelen. De
opslagcontainer buiten was beschilderd
met graffiti en heeft nu weer een mooie
egale groene kleur. Ondertussen werd er
in de keuken met hulp van onze
kookclub dames aan een heerlijke lunch.
Bij deze wil ik vrijwilligers van L’Oréal bedanken voor de inzet en de bijdrage
om e.e.a. te realiseren en onze eigen vrijwilligers voor hun hulp deze dag.
Beetje bij beetje krijgt het Eiland steeds meer sfeer zowel binnen als buiten.
Sandy

Oud papier
Donderdagochtend 3 aug & 7 sept. 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

Open dorpsavond op dinsdag 29 augustus
Open dorpsavond???
Ja…op dinsdagavond 29 augustus in “het Eiland” staat vanaf 19.30 uur voor
iedereen die het leuk vind om met medebewoners in gesprek te gaan/komen
een kopje koffie of thee klaar.
Aan de hand van verschillende onderwerpen, thema’s en stellingen zullen
Beinsdorpers elkaar beter leren kennen en ontdekken wat het wonen in
Beinsdorp nu zo prettig of minder prettig maakt. Wie heeft dezelfde
interesses??? Zijn er mogelijkheden om samen een initiatief te nemen en
binnen het dorp uit te zetten??? Heeft iemand een probleem en kan een
ander daarbij helpen??? Zo maar wat punten die op deze avond naar boven
kunnen komen.
De avond is dus bedoeld om in een ongedwongen zetting met elkaar in
gesprek te komen. Dit kan aan de bar of in de zaal waar verschillende
onderwerpen aan de orde komen en waarop je kunt inhaken.
Ik hoop veel Beinsdorpers oude en nieuwe, jong en oud te mogen ontvangen;
en ben benieuwd wat deze open gesprekken aan nieuwe impulsen kan
opleveren voor Beinsdorp. De avond zal tot circa 21.30 uur duren maar
daarna bent u van harte welkom om aan de bar nog even na te praten.
Immers gezelligheid kent geen tijd!!!
U komt toch ook???
Graag tot 29 augustus,
Sandy

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 20 aug a.s. via
s.goezinne@quicknet.nl of op Venneperweg 1227.

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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Pastel schilderen 10.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Oud papier inzamelen, Zomerbridge 19.45 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Kindervakantie dag
Kindervakantie dag
Kofferbakmarkt 11.00 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, vrij sjoelen/klaverjassen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 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:





Onafhankelijke inspectie tbv
valbeveiligingssystemen
Onafhankelijke inspectie van harnassen en
lijnen tbv valbeveiliging
Geven van trainingen op het gebied van
valbeveiliging
Maken van veiligheidsplannen tbv van veilig
werken op hoogte

Meer informatie WWW.ISFAS.NL Email info@isfas.nl
Tel.0252-528687 mob. 06-51275557
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

