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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:
Politie:
Gemeente Haarlemmermeer:
Stichting Meerwaarde:
Meerlanden:
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Website en e-mail adressen:
Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.dorpsraadbeinsdorp.nl
Website stichting Maatvast:
www.maatvast.nl
e-mail adres dorpsraad:
postbus@dorpsraadbeinsdorp.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
Aan mij de eer om voor deze editie van het Ankertje
het voorwoord te schrijven. 'Mij' is Pim Nederstigt, ik ben
sinds enkele maanden lid van de dorpsraad, ben geboren
en getogen in Haarlem, maar woon al 16 jaar in
Beinsdorp aan de Hillegommerdijk. Samen met Ans en
onze hond Cappi wonen wij daar heel plezierig.
Sinds bijna drie jaar ben ik met een soort pensioen, in
juli ben ik 65 geworden dus mijn AOW duurt nog een
jaartje. In mijn werkzame leven ben ik in 1973 begonnen
als leerling verpleegkundige in het Psychiatrisch
Centrum St. Bavo in Noordwijkerhout. Na vele
opleidingen en omzwervingen heb ik de laatste 16 jaar gewerkt voor de Stichting
Saffier in Den Haag. Als clustermanager voor twee verpleeghuizen en als
projectleider voor de nieuwbouw van twee gespecialiseerde verpleeghuizen (niet de
technische verantwoordelijkheid maar die voor de zorg en organisatorische
vraagstukken) heb ik veel ervaring opgedaan met gemeentelijke overheden.
Nu als pensionado ben ik twee dagen in de week vrijwilliger op zorgboerderij De
Landyn aan de Spieringweg in Zwaanshoek. Op dinsdagen repareer ik samen met
mijn zwager allerlei landbouwapparatuur, of bouw een hooiberg of een grote
stalling. Of restaureer een oude Deutz tractor. Op donderdagen zijn we met z'n
drieën (Ans, Cappi en ik) samen met de zorgmedewerkers en enkele andere
vrijwilligers in de tuin bezig. Wieden, oogsten, schoffelen enz. De hele dag buiten,
lichamelijk werk, heerlijk!
Waarom wilde ik na 16 jaar wonen in Beinsdorp in de dorpsraad? Zoals velen in
Beinsdorp heb ik de afgelopen jaren het verkeer op de dijk en Venneperweg enorm
zie toenemen. De dagelijkse files die intussen tot ver voorbij palingrokerij Been
gaan, het zware vrachtverkeer en alle fietsers die zich daar tussendoor wurmen
verbazen mij elke dag. Hoe is het mogelijk dat dit kan gebeuren? Wat een heerlijke
rustige periode was het toe de brug vervangen werd. Waar bleef dat verkeer?
Aangezien ik nu de tijd heb om me daarin wat te verdiepen en het liefst ook mee te
bemoeien heb ik mij via Marleen Schoonderwoerd (mijn buurvrouw) aangemeld voor
de dorpsraad. Het nieuwe bestemmingsplan voor dit gedeelte van de
Haarlemmermeer is goedgekeurd, nu de uitvoering nog. Als de gemeente zich houdt
aan hun 'participatie intenties' wordt de dorpsraad hierbij nauw betrokken. De
realiteit is vermoedelijk wat minder rooskleurig (zie het gedoe in Rijsenhout), maar
dan maar niets doen is natuurlijk geen oplossing.
Greet zit al jaren in het overleg rond de Duinpolderweg, waar de provincie dit jaar
een besluit over moet nemen. Er moet een oplossing komen voor de belachelijke
verkeersdrukte in Beinsdorp, maar ook in Zwaanshoek en Lisserbroek, alleen DE
oplossing is er niet. Ik hoop via de dorpsraad daar een bijdrage in te kunnen
leveren.
En wie weet, als het bureau dat deze maanden de brugbel onderzoekt, ook tot de
ontdekking komt dat dat kreng iets te vaak en te luid belt, komt het allemaal nog
goed.....
De 24e fietsen en BBQ-en we mee. Tot dan!
m.v.g. Pim Nederstigt

Nieuws vanuit de klaverjasclub
IN MEMORIAM
Wij ontvingen het droevige bericht dat ons Erelid Leo van der Luyt op
28 augustus 2017 is overleden.
Leo was lid vanaf de oprichting van K.J.C. Beinsdorp en was ruim 50 jaar
een trouwe klaverjasser, Leo we gaan je missen op de wekelijkse
kaartavonden. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.
K.J.C. Beinsdorp
Secretaris, Erna Gladon

Yogalessen in Het Eiland
Op de dinsdagavonden en zondagochtenden kunt u terecht voor de yoga
lessen. Op de dinsdag vinden deze plaats van 17.30 tot 19.00 uur en op de
zondag van 11.00 tot 12.30 uur. Bent u op zoek naar een goede manier om
te ontspannen, beter te slapen en meer energie te krijgen??? Dan is yoga
wellicht wat u zoekt. U bent van harte welkom om een kennismaking les te
volgen om te kijken of het u aanspreekt.
Voor vragen of aanmelden bel 06-83978163
Yoga docente Diana

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

Kookworkshops
Jullie hebben een lange tijd niets van ons vernomen, zoals jullie weten had
dit te maken met de gezondheid van Thea. Inmiddels gaat het al wat beter en
gaan we langzaamaan weer starten met de kookworkshops, te beginnen met
de Kerstworkshops.
Tijdens elke workshop worden 10 gerechten gemaakt, waarbij gewerkt wordt
in groepjes van 2 personen.
U kunt zowel individueel inschrijven als met een groep. De workshops gaan
door bij minimale deelname van 8 personen, er kunnen maximaal 10
personen deelnemen.
Indien u dat wenst kunt u met een groep van 8 tot 10 personen uw eigen
avond reserveren. Enkele avonden zijn al door een groep gereserveerd. Die
avonden zijn niet in dit overzicht weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan het
geven van een workshop als cadeau voor een verjaardag. U kunt op deze
manier een zussen- of vriendinnen dag houden. Of geef een vrijgezellenparty
bij ons. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
De workshops beginnen om 18.00 uur.
U kunt zich nog inschrijven voor de
volgende data:
- Woensdag 18 oktober
- Woensdag 29 november
- Woensdag 13 december
- Dinsdag 19 december
De prijs van de workshop EUR 27,50 per persoon, u krijgt hiervoor: een
kopje koffie of thee, een glas wijn bij het eten (of een ander drankje) en het
gebruik van alle materialen.
Uiteraard krijgt iedereen alle recepten mee naar huis.
Voor meer informatie en inschrijven belt u met Thea Verbeek, 0252-529892.
Indien u per mail wilt reserveren: uw reservering is pas definitief na
bevestiging van ons.
Wij hopen u snel te ontvangen in dorpshuis het Eiland in Beinsdorp.
Met vriendelijke groet,
Wendy en Thea.

Kinderkleding & speelgoedbeurs

Zaterdag 21 oktober
Van 10.30 -13.00 uur
Dorpshuis Het Eiland
Rietkraag 5 in Beinsdorp
Wilt u spullen verkopen???
voor 2,50 kunt u een tafel huren stuur een mail
naar eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142

Toegang gratis

Kids middag in teken van dierendag op 4 oktober
Woensdagmiddag 4 oktober is het dierendag en daarom organiseren we een
leuke, creatieve en leerzame middag voor de kids van 5 t/m 12 jaar die in
het teken van dieren zal staan.

De middag is van 14.00 tot 16.00 uur en de entree is € 2,50 incl. limonade
en snoepje en een kleine donatie aan het WNF die deze middag aanwezig zijn
om jullie van alles te vertellen over de bedreigde diersoorten. Daarnaast is er
een leuke demonstratie van de konijnencentrum Famke uit Beinsdorp.
En gaan we een voederfles maken voor de vogels buiten.
Wil je ook komen laat het dan even weten voor 1 oktober via de mail
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142 dit i.v.m. de voorbereidingen en
benodigdheden.
Tot ziens bij de dierendag,
Sandy

Vrij biljarten
Op de maandag en woensdagavonden is het biljart beschikbaar om vrij te
komen biljarten. Eigen keu meebrengen kan maar er zijn ook keu’s
aanwezig. Regelmatig wordt er gebruik van het biljart gemaakt maar als u
ook graag biljart dan bent u van harte welkom!!! U kunt gewoon binnen
lopen.
Het biljart is beschikbaar van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Een creatieve “uitlaatklep” op de
dinsdagochtend
Naast de pastelcursussen die ik geef op de maandagmiddag, begeleid ik
samen met mijn vrouw op de dinsdagochtenden in het dorpshuis een groep
mensen die door creatief bezig te zijn even hun gedachten kunnen verzetten.
Het groepje bestaat uit mensen die kanker en of een andere ziekte hebben
(gehad) maar staat ook open voor mensen die problemen hebben op elk
ander denkbaar gebied zoals eenzaam zijn, behoefte aan een luisterend oor
etc.
Mijn vrouw en ik begeleiden op psychosociale basis. Er wordt gepraat maar
ook geschilderd met pastel, acryl en er wordt getekend. In principe kan een
ieder op zijn of haar manier creatief bezig zijn..
Binnen de groep heerst een enorme vertrouwenssfeer, alles wat gezegd wordt
blijft binnen de groep. Er wordt veel gepraat, gelachen en soms ook gehuild.
Niets moet alles kan.
Heeft u behoefte aan een luisterend oor en spreekt het bovenstaande u aan,
neem gerust contact op om te kijken of u er baat bij heeft om aan te sluiten
bij deze dinsdagochtendgroep die wekelijks van 09.30 tot 11.30 uur in het
dorpshuis Het Eiland zit.
M.v.g. Dick Stolp
Tel. Nr. 0252-689767

Minidisco vrijdag 13 oktober
Vrijdagmiddag 13 oktober a.s. is er voor de kinderen van 2 t/m 5 jaar de
minidisco in het dorpshuis. Van 15.30 tot 17.00 uur staan de deuren open
voor de jongens en meisjes met hun ouder/begeleider om lekker te swingen
op de leukste muziek voor de mini’s.
De toegang is € 1,50 per kind incl. een beker limonade en een snoepje. De
bar is voor de ouders gewoon open en betalen geen entree.
Zeg het voort en neem gezellig wat vriendjes mee!!!
Tot bij de minidisco,
Sandy

13 oktober Fietsverlichting check bij Het Eiland
De dagen worden al langzaamaan korter en donkerder; dus hoe belangrijk is
het om goede verlichting op je fiets te hebben? ……HEEL BELANGRIJK!!!
Daarom organiseren we met een aantal vrijwilligers de ANWB fietsverlichting
check zodat jong en oud gratis de fietsverlichting kan laten checken en
indien nodig repareren zodat ieder veilig en duidelijk zichtbaar over straat
kan.
De check vindt plaats bij dorpshuis Het Eiland. vanaf 19.00 uur tijdens de
disco voor de kids. We hopen dat ouders met hun kinderen op de fiets
komen zodat wij de fiets kunnen checken en zij lekker kunnen dansen om
vervolgens met een goed verlichtte fiets naar huis te kunnen.
We hopen hiermee dat veel ouders met kinderen gebruik maken van dit
initiatief.
Voor vragen of verdere info mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142
Tot 13 oktober,
Pim Joosten

Themadisco “goed fout” 13 oktober
Vrijdagavond 13 oktober staat de volgende themadisco op het programma.
Het feest voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Het thema is “goed
fout” dus de kans om je lekker uit te leven met je kleding/ haar / make-up.
Doe eens lekker gek……

De deuren van Dorpshuis Het Eiland staan open van 19.30 uur tot 21.30
uur. De toegang is € 2,50 incl. welkomst drankje. Kom in je leukste,
origineelste school out fit en neem al je klasgenoten mee voor een gezellig
disco feest met muziek verzorgt door de vaste DJ’s van Lightflash.
Tot 13 oktober,
Het disco team

Dorpshuis blij met de rommelmarktspullen!!!
Sinds een paar maanden haalt Leo Fijneman, geheel vrijwillig bij bewoners
goede bruikbare spullen op die o.a. verkocht zijn op de kofferbakmarkt of
verkocht gaan worden op de komende rommelmarkt die we graag in het
voorjaar 2018 willen organiseren in Het Eiland. De opbrengst van dit alles
komt geheel ten goede aan activiteiten in het dorpshuis of dorp. Ook worden
er spullen gedoneerd aan goede doelen. Zo is er mooi speelgoed gedoneerd
aan SEIN en zijn er ingeleverde knuffels gewassen door mevr. Van de Heuvel
en geschonken aan de speelgoedbank in Haarlem die daar weer kinderen blij
mee gaan maken. Als er bij de ingezamelde spullen grotere items zitten
worden die indien mogelijk al eerder verkocht via marktplaats.
Op dit moment heeft deze vrijwillige inzet al geleid tot een goed gevuld potje.
Naast de donatie van spullen is er ook een bijdrage geleverd aan de 2 nieuwe
bbq’s die konden worden aangeschaft met een donatie vanuit het Oranje
Fonds ten bate van de burendag. Het tekort daarvoor is aangevuld uit het
potje. De BBQ’s zullen veelvuldig gebruikt gaan worden en de oude trouwe
BBQ’s vervangen die echt al jarenlang hun dienst hebben bewezen tijdens de
verschillende activiteiten.
Tijdens de open dorpsavond kwamen ook een paar suggesties voorbij
waarvoor het potje prima gebruikt zou kunnen en mogen worden. We zoeken
alleen nog initiatiefnemers die het leuk vinden om een activiteit te
organiseren. Dit kan ook een eenmalige activiteit zijn dus heeft u een goed
idee maak een voorstel en leg die neer bij Sandy. U kunt een mail sturen
naar eiland@maatvast.nl of een afspraak maken bel 0252-515142.
Ondertussen gaat de inzameling van goede bruikbare spullen en kleding
door dus wilt u iets kwijt bel/mail dan met Leo lpmfijneman@planet.nl
tel: 0654696188
Sandy

Winterbridge middagen
Vanaf oktober zullen wij op de 1e zondag van de maand, 6 maanden de
winterbridge middagen organiseren in dorpshuis Het Eiland.
Kom van 14.00 tot 17.30 uur bridgen en geniet van een aansluitend buffet.
Kosten € 5,00 bridgen&hapjes en € 10,00 voor deelname aan buffet
Inschrijven kan via de NBB site van BC Beinsdorp of neem contact op via
06-255237817. De eerste middag is zondag 1 oktober en aanmelden voor
deelname aan het buffet kan tot 28 september.

Pubquiz geslaagde aftrap voor de
“vriendenavond”
Na een korte zomerstop was afgelopen vrijdagavond de pubquiz als aftrap
van de vriendenavonden die om de week weer gaan plaatsvinden in Het
Eiland.
10 teams gingen onderling de strijd aan om als slimste team de avond te
eindigen. De slimste waren team Roliki die de vorige editie ook als winnaar
uit de bus kwamen.
Gefeliciteerd jullie mogen je tot de volgende pubquiz het slimste team
noemen en verwachten uiteraard dat jullie je plek wederom komen
verdedigen!!!!

Natuurlijk gaat het niet om het winnen maar om een avond gezellig met
elkaar door te brengen. En dat is gelukt met een hapje en drankje door de
diverse vragen heen lopen dat is wat een pubquiz brengt.
De volgende zal dan ook weer medio maart plaats gaan vinden.
Eerst starten we vanaf vrijdag 6 oktober weer met de gezellige
vriendenavonden. Om de week is het dorpshuis open om gewoon binnen te
lopen voor een drankje, gezelligheid aan de bar en de mogelijkheid om te
darten, biljarten of kaartje te leggen. Juist een avond om met vrienden af te
spreken of kennis te maken met andere buurtgenoten.
De deuren zijn open van 20.00 tot 01.00 uur en toegang is vrij!!!
Tot op de vriendenavond,
Suzanne

Burendag trok veel deelnemers
Stichting Maatvast en de dorpsraad hebben samen de afgelopen burendag
georganiseerd. Met dank aan Jan van Saase die ook dit jaar weer een mooie
route had uitgezet hebben de bijna 70 deelnemers genoten van de fietstocht
die langs vele mooie en leuke plekjes ging.

Als afsluiting was daar voor de liefhebbers de BBQ waarbij de bijdrage van
Het Oranje Fonds en uit het potje voor activiteiten er voor heeft gezorgd dat
we nieuwe BBQ’s hebben kunnen aanschaffen die deze dag dankbaar in
gebruik zijn genomen.
Lekker eten, gezellige mensen precies wat het doel van burendag is. Met
elkaar een mooie dag beleven. En dat is mede dankzij het mooie weer zeker
gelukt. Dus volgend jaar een nieuwe tocht!!!
De organisatie

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

Muzikale middag in het teken van Cliff Richard
en zijn tijdgenoten
Zondagmiddag 15 oktober verzorgen Kliff & Kompanen het muzikale
theaterprogramma “Cliff Richard en tijdgenoten” in het Eiland.
Heike Muller de leadzanger vertelt heel boeiend over het leven van Cliff
Richard en dit wordt ondersteunt door verschillende beelden uit die tijd en
door nummers gespeeld door de band. Zo passeren er mooie fragmenten en
nummers van Cliff Richard maar ook van andere uit die tijd. Een leuke
voorstelling voor liefhebbers van muziek uit die tijd!!!
Het is het einde van de vijftiger jaren. Uit Amerika komen de eerste klanken
door van de rock and roll. Maar dan is daar die jongen met zijn gitaar en grote
kuif en briljante stem. Hij wilde net zo doen als Elvis Presley, maar het werd
anders en de soft rock was geboren. In 1958 was Cliff Richard een begrip in
de hele wereld.

Om 14.00 uur gaat de zaal open alwaar een kopje
koffie/thee klaar staat. Om 14.30 uur zal de
voorstelling beginnen met in de pauze lekkere hapjes.
Als afsluiting is er rond 17.00 uur een soepje en een
heerlijk buffet voor de liefhebbers.
Toegang is € 3,50 incl. 1 kopje koffie/thee en hapjes in de pauze (drankje
voor eigen rekening)
Of ….…
Toegang is € 7,50 incl. 1 kopje koffie/thee, hapjes en heerlijk buffet
(drankjes voor eigen rekening)
Kaarten zijn alleen vooraf te reserveren tot uiterlijk 10 oktober via
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142

Oud papier
Donderdagochtend 5 okt. 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
Voor info 0252-517405

Open dorpsavond levert nieuwe input
De eerste open dorpsavond op 29 augustus j.l. werd door circa 25 bewoners
bezocht. Het leuke was dat er bewoners waren uit de verschillende delen van
het dorp en dat er zowel nieuwe bewoners waren en bewoners die al heel
lang in Beinsdorp wonen.
De eerste handen werden al geschud bij de bar met een kopje koffie/thee
erbij.
Na een korte introductie werd de bewoners een aantal vragen gesteld
waardoor we elkaar meteen wat beter leerden kennen. Het ijs was dus direct
al gebroken. Vervolgens was er de vraag om 2 pluspunten en 2 minpunten
op te schrijven over het wonen in Beinsdorp. Veel genoemd als pluspunt was
het rustige wonen vrije uitzicht. Minpunten verkeer en de brug.
Na deze korte vragen ronde werden de bewoners door elkaar verdeeld over
verschillende tafels waar de gesprekken werden gevoerd over de sociale
contacten, woonomgeving en de behoefte naar activiteiten binnen het dorp.
Positief ook dat mensen bereid zijn om te helpen of input leveren die weer tot
denken zet. Dus kortom een gezellige avond met goede gesprekken en zeker
voor herhaling vatbaar.
Sandy

Prijslijst
Nieuwe set acryl French manicure

€ 45,00

Nabehandeling acryl French manicure

€ 37,50

Nieuwe set acryl naturel

€ 37,50

Nabehandeling acryl naturel

€ 30,50

Glitteracryl meerprijs

€

6,50

Nail-art, vanaf

€

0,75

Reparatie, per nagel

€

3,75

Nieuwe nagel, per stuk tijdens nabehandeling

€

0,75

Kunstnagels verwijderen, inclusief mini-manicure

€ 22,50

Manicure met massage en masker

€ 17,50

Gellak, combinatie met acryl meerprijs

€ 17,00

Gellak op de natuurlijke nagels

€ 22,00

Gellak met een verstevigend laagje Correction Gel

€ 27,50

Gellak verwijderen

€

5,50

Bruids- en nagelbijtersarrangement op aanvraag

Venneperweg 1229 2144 KH Beinsdorp

06-12333463

nailsbyilona@hotmail.nl
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Za.
Zo.
Ma.
Di.

26 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.

Yoga 11.00 uur, Winterbridge 14.00 uur
Cursus pastelschilderen 13.30 uur, vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance
20.00 uur, klaverjas 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga les 17.30 uur, repetitie
toneel 20.00 uur
gym 55+ 09.30 uur, dierendag kidsmiddag 14.00 uur, Vrije inloop biljart
19.30 uur, sjoelen 20.00 uur.
Oud papier inzamelen, bridge 19.45 uur
Vriendenavond 20.00 uur
yoga les 11.00 uur
Mannenkookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00
uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos, 13.30 uur, yoga 17.30 uur, repetitie
toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vergadering 20.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur,
sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Minidisco 15.30 uur, fietsverlichting check 19.00 uur, themadisco 19.30
uur
Yoga 11.00 uur, Muzikalemiddag met Kliff & Kompanen 14.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, mannenkookles 19.15 uur
repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Kookworkshop, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Vriendenavond 20.00 uur
Kinderkleding / speelgoedbeurs 10.30 uur
Yoga 11.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vergadering Dorpsraad 19.30 uur, Vrije inloop biljart
19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.30 uur
Walking wheels 19.30 uur
Yoga 11.00 uur, wijnproeven
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 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:





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

