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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:
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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
En dan gaan we al weer richting de leuke maar ook vaak drukke periode van
het jaar de feestmaanden november en december staan voor de deur. Te
beginnen op 11 november met Sint Maarten waar de kinderen met hun vaak
zelfgemaakte lampionnen langs de deuren gaan en uit volle borst zingen voor
wat lekkers. Daarna de spannende periode want sinterklaas arriveert weer in
ons land en dan sluiten we het jaar af met de kerst en oudjaarsavond.
Voor heel veel mensen gezellige maanden maar voor sommige een moeilijke
en eenzame periode. Daarom organiseren we in het dorpshuis ook
activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen en
hopen we ook deze doelgroep een warme plek te kunnen bieden. Nu is het
heel moeilijk om aan de buiten kant te zien of iemand zich eenzaam voelt of
dat hij/zij de drempel om het dorpshuis binnen te stappen te groot vind.
Daarom doe ik bij deze een beroep op u als bewoners. Weet u binnen het
dorp bewoners die veel alleen zijn of die ontmoeting zoeken maar die stap
niet durven te nemen??? Laat het mij dan weten via mail of telefoon
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. Ik zou het namelijk heel leuk
vinden om deze mensen persoonlijk uit te nodigen voor de activiteiten die de
komende periode op de agenda staan en ze daarmee een leuke
middag/avond te bezorgen.
In dit Ankertje staan dan ook voor alle leeftijden weer genoeg activiteiten die
de moeite waard zijn om te bezoeken. Neem nou de uitvoeringen van “Ons
Genoegen”. Als u een liefhebber bent van het theater dan raad ik u aan om
eens een voorstelling bij te wonen van deze amateur toneelgroep het is echt
de moeite waard. U bent een avondje uit in uw eigen dorp.
De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang met dit jaar veel live
muziek en allerlei leuke kraampjes dus noteer deze datum (17 december)
alvast in uw agenda!!!!
Het dorpshuis is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om
iets te betekenen voor andere bewoners en het leuk vinden om hun kennis of
creativiteit bijvoorbeeld over te brengen op andere. Een goed voorbeeld is de
onlangs gehouden fietsverlichtingscontrole. 4 bewoners hebben geheel
vrijwillig de mogelijkheid geboden om u fiets of die van de kinderen te
controleren op goede verlichting en waar deze stuk was te repareren. Zulke
initiatieven juichen wij binnen Stichting Maatvast toe. Dus heeft u een idee
voor een activiteit (eenmalig of vaker) laat het mij dan weten ik ga graag met
u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
We hebben dit jaar al veel leuke en nieuwe activiteiten gehad en ik zie ook
steeds meer nieuwe gezichten dus dat maakt mij blij en mijn werk des te
leuker. Ook de samenwerking met de verenigingen en het opzetten van
nieuwe activiteiten samen is positief dus als ik alvast een klein stukje
richting 2018 kijk is dat iets wat ik nog meer wil ontwikkelen. Samen met
bewoners van het dorpshuis een mooie ontmoetingsplek maken voor
bewoners uit Beinsdorp e.o.. Maar daarbij heb ik u hulp nodig want
ik kan dit niet alleen….
Tot in Het Eiland,
Sandy

Blijspel bij toneelvereniging “Ons Genoegen”
Helaas kon door omstandigheden de voorjaarsvoorstelling van
Toneelvereniging Ons Genoegen niet doorgaan, maar nu zijn ze er weer
helemaal klaar voor!
Ons Genoegen speelt dit najaar het blijspel “Verboden te tippelen”,
geschreven door Anke Steffers, in dorpshuis het Eiland in Beinsdorp.
Korte inhoud
Bart en Suus hebben een pension wat echter niet goed loopt. Bart vind het
allemaal wel best en ziet meer in motorfietsen. Hij wil zelfs een Harley
aanschaffen. Zijn schoonmoeder is haar huis ontvlucht en komt enige tijd
logeren. Zowaar komen er enkele gasten in het pension. Een stel, Alexander
en Dorien, dat door hun kinderen op een vakantie is getrakteerd waarvan
Alexander het niks vindt om met zijn vrouw een week te moeten
doorbrengen. Gelukkig zijn er in het pension meerdere dames waar hij wel
iets in ziet. En wie is Guido? Is hij werkelijk een pooier of gigolo die de dames
op zijn kamer ontvangt en wat is het geheim van Dorien?
Op 10 en 11 november 2017 wordt de productie opgevoerd in dorpshuis
‘t Eiland in Beinsdorp.
Het doek gaat op om 20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Wit u er van verzekerd zijn dat u deze productie kunt bijwonen dan kunt u
nu reeds kaarten reserveren via de website www.onsgenoegen.net
Kaarten kosten € 9,00 (inclusief een consumptie in de pauze) en kunnen, zo
lang de voorraad strekt, ook telefonisch worden besteld bij Kees van Eijk
(telefoon 06-10980643 na 18.00 uur). Voor donateurs kosten de kaarten €
2,50 (maximaal 2 toegangskaarten).
Namens “Ons Genoegen”,
Kees van Eijk

Dankbetuiging
Ik wil namens de familie van der Luijt en Hanna Jonkman en haar familie
iedereen bedanken die een laatste groet hebben gebracht aan onze vader ,
schoonvader ,opa en lieve vriend . Dit zal ons zeer zeker helpen bij het
verwerken van het verlies.
Speciaal een woord van dank voor Sandy Goezinne die haar geplande uitje liet
schieten om er voor te zorgen dat wij na de begrafenis bij ’t Eiland terecht
konden om met iedereen mooie herinneringen op te halen.
Peter van der Luijt

Opbrengst collecte brandwondenstichting
Met dank aan de collectanten heeft de collecte in Beinsdorp, voor de
Brandwondenstichting het mooie bedrag van € 323,75 opgebracht.
Namens de Brandwondenstichting bedankt voor uw giften!

Belangrijk verzoek
Beste lezer van nieuwsblad Het Ankertje.
U bent het zo gewend, bijna elke maand valt nieuwsblad Het Ankertje in uw
brievenbus. Echter voor ons is het drukken en bezorgen veel werk en het is
een behoorlijke kostenpost. Ook in de toekomst willen wij u het Ankertje
blijven aanbieden maar ook kosten besparen. Wij willen als dorp duurzaam
bezig zijn en daar hoort papierloos lezen bij. Dit kunnen wij realiseren door u
Het Ankertje digitaal aan te leveren middels onze nieuwsbrief. Om dit
mogelijk te maken hebben wij u hulp nodig. Er zijn al meer dan 160
gezinnen die zich reeds hebben aangemeld en Het Ankertje per e-mail
ontvangen. Helpt u ook mee? Als u zich nog niet aangemeld hebt voor de
digitale versie kunt u een e-mail sturen naar info@dorpsraadbeinsdorp.nl.
U kunt Het Ankertje natuurlijk ook lezen op onze website
www.dorpsraadbeinsdorp.nl. Heeft u geen computer en/of internet en u wilt
de papieren versie blijven ontvangen, geen probleem. Vul dan uw naam en
adres in op onderstaande strook, deponeer de strook in de brievenbus van
dorpshuis Het Eiland, op Rietkraag 21 of Hillegommerdijk 382 en Het
Ankertje wordt op uw adres bezorgt. Ons streven is dit per januari 2018 in te
laten gaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsraad Beinsdorp.

----------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil Het Ankertje graag in mijn brievenbus blijven ontvangen.
Naam:
Adres:

Vogels verwend met zaden van diervoeder Engel
Woensdagmiddag 4 oktober was het dierendagmiddag voor de kinderen in
het dorpshuis. De middag begon met een demonstratie van Irene van
konijnencentrum Famke met haar konijnen Famke en Jaap. Zij liet zien hoe
slim konijnen eigenlijk zijn en hoe leuk ze het vinden om bezig te zijn.

Ondanks dat de konijnen normaal gesproken in de middag slapen lieten ze
toch zien dat ze het leuk vinden om over en door hindernissen te gaan en dat
zij door te bellen een brokje kunnen verdienen. De kinderen mochten
natuurlijk ook even knuffelen met de konijnen. Na de demonstratie en het
knuffelen was daar de presentatie van Marius Thijssen die namens het WNF
de kinderen vertelde over de verschillende bedreigde diersoorten. De
kinderen wisten zelf ook veel te vertellen over de dieren dus dat was een
leuke en leerzame presentatie. Zelfs de panda van het WNF kwam even langs
deze middag. De middag werd creatief afgesloten. De kinderen gingen aan de
slag om van een simpele plastic fles en een lepel een vogelvoederfles te
maken voor de wintermaanden. De flesjes werden mooi versierd en er werden
slingers gemaakt van doppinda’s die ook aan de fles kwamen te hangen. Tot
slot konden we met dank aan de firma Engel vullen met vogelzaad. De
kinderen ontvingen van “mijn dierenkliniek” uit Hillegom een leuk
aandenken om mee naar huis te nemen.
Sandy

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

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 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.

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 20 november a.s.
via eiland@maatvast.nl of op Venneperweg 1227.

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.

Activiteiten voor de mini’s
Vrijdagmiddag 3 november 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.
Deze disco hebben we het thema Halloween dus kom
verkleed als bijv. heks of vampier, spook. Geen
verkleedkleren geen probleem want we kunnen je deze
middag ook mooi schminken.
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.
Vrijdag 24 november gaan we pepernoten bakken en knutselen we iets
leuks om ze in mee naar huis te nemen. Deze activiteit is voor de kids van
3 t/m 8 jaar. Deelname is € 2,50 incl. limonade en wat lekkers. De middag is
van 15.30 tot 17.00 uur. Ouders zijn zeer welkom om te blijven en te helpen
bij de hele kleintjes. Wil je meedoen graag even aanmelden zodat we genoeg
spullen kunnen aanschaffen. Stuur een mail naar
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142
Zeg het voort en neem gezellig wat vriendjes mee!!!
Tot ziens in het Eiland,
Sandy

Themadisco “Freaky Island” 3 november
Vrijdagavond 3 november staat de volgende themadisco op het programma.
Het feest voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Het thema is “Freaky
Island” dus de kans om je lekker uit te leven met je kleding/ haar / makeup. Het mag lekker eng en griezelig……

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 griezel outfit en
neem al je klasgenoten mee voor een disco feest met muziek verzorgt door de
vaste DJ’s van Lightflash.
Tot 13 oktober,
Het disco team

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

Dorpshuis blij met rommelmarktspullen!!!
Heeft u nog goede bruikbare spullen die u graag kwijt wilt maar waar u zelf
niet mee wilt lopen leuren dan horen wij dit graag. Voor de activiteitenpot
van het dorpshuis verzamelt Leo Fijneman rommelmarkt spullen. Die zullen
worden verkocht op de grote rommelmarkt die in 2018 zal plaatsvinden in
het dorpshuis. Eerder zijn er al spullen verkocht op de kofferbakmarkt en
afgelopen maand tijdens de kinderkleding en speelgoedbeurs met dank aan
Marleen en Corrie die deze beurs hebben helpen verkopen. De mooie
opbrengst van € 165,00 komt weer ten goede aan de activiteitenpot voor
activiteiten in het dorp. Heeft u een goed idee of initiatief waarvoor u een
beroep wilt doen op een bijdrage uit deze pot neem dan contact op met
Sandy via eiland@maatvast.nl of 0252-515142.
In november ( 14, 21 en 28) zullen deze dames ook de verzamelde
kerstspullen aanbieden in het dorpshuis op de dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur. Dus bent u nog op zoek naar leuke aanvulling op uw kerstspullen
loop dan gerust binnen om een kijkje te nemen.
Heeft u spullen neem dan contact op met Leo lpmfijneman@planet.nl
tel: 0654696188
Sandy

Winterbridge middag
Vanaf oktober zijn we gestart met op de 1e zondag van de maand de
winterbridge middagen organiseren in dorpshuis Het Eiland.
Kom van 14.00 tot 17.30 uur bridgen en geniet van een aansluitende
maaltijd.
Kosten € 5,00 bridgen&hapjes en € 10,00 voor deelname aan de maaltijd.
Inschrijven kan via de NBB site van BC Beinsdorp of neem contact op via
06-255237817. De volgende middag is zondag 3 december en aanmelden
voor deelname aan het buffet kan tot 28 november.

Oud papier
Donderdagochtend 2 november 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

Nunchaku Do
De Jong Sports behaald 20 podium plaatsen in Breukelen
Sportschool De Jong Sports uit Nieuw-Vennep heeft op 14 oktober heel veel
prijzen gewonnen tijdens de 30e open Breukelse Nunchaku Do
kampioenschappen. Het team van Rene de Jong wist maar liefs 20 prijzen te
winnen. Met een zeer sterk team vertrokken zij naar Breukelen.
De inzet voor dit toernooi is de grote overall beker, de deelnemer met de
meeste punten van de dag verdeelt over drie onderdelen mag de beker een
jaar mee naar huis nemen.
De 17 jarige Ricardo de Jong won de Overall beker voor het zesde jaar op rij.
De eerste vier keer was het bij de junioren en nu dus twee keer bij de
senioren. Win je de beker drie jaar op rij dan mag je de beker houden.
Volgend jaar word het dus spannend. In totaal won Sportschool De Jong
Sports 7x Goud, 7x Zilver, 5x Brons en de Overall beker voor de senioren

Het harde trainen van deze school uit Nieuw Vennep beloont zich met een
regen van prijzen.
Voor informatie kunt u bellen naar Rene de Jong 0252-515413
Of e-mail de.jong.rene@hetnet.nl
Ook kunt u een kijkje nemen op de site www.dejongsports.nl

Maaltijdmiddag voor de 55+ ers in sint stijl
Zondagmiddag 26 november organiseren we net als vorig jaar een gezellige
middag rond sinterklaas voor de 55+ ers. Alle gasten nemen een klein
ingepakt kadootje mee ( max.€ 2,50) voor een leuk spel dat we deze middag
gaan spelen…..nee het is niet hetzelfde spel als vorig jaar maar zeker net zo
leuk en hilarisch!!!

Na het spel gaan we zoals u van ons gewend bent gezellig met zijn allen eten.
De middag begint om 15.00 uur en kost € 7,50 p.p. incl. kopje koffie met wat
lekkers een heerlijke maaltijd en een hoop gezelligheid. De drankjes deze
middag zijn voor eigen rekening.
Wilt u deelnemen dan kunt u zicht tot 20 november aanmelden bij Sandy.
Mail of bel. eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.
Tot ziens,
55+ Kookteam

Komende data “Vriendenavond”
In verband met andere activiteiten wijken de data de komende periode iets
af. De volgende “Vriendenavonden” vinden plaats op vrijdag 17 november en
1 december.
De vriendenavonden zijn de avonden om gezellig een drankje te doen,
gebruik te maken van het biljart en de dartborden of een kaartje te leggen.
De toegang is vrij en de deuren staan open van 20.00 tot 01.00 uur.
Tot op de vriendenavond,
Suzanne

Kerstmarkt 17 december
Zondagmiddag 17 december organiseren we net als vorig jaar een gezellige
kerstmarkt rondom het dorpshuis. De markt is voor jong en oud; er is
namelijk voor ieder wat wils. Met medewerking van de jeugdafdeling van de
Hillegomse Harmonie Kapel en een optreden van popkoor de Tulip Singers
die zorgen voor de muzikale omlijsting. Kinderen kunnen zich prima
vermaken in de creatieve hoek. Er is genoeg te eten en te zien en te koop.
Wilt u helpen tijdens de voorbereidingen en of de dag zelf dan bent u meer
dan welkom!!!! Hulp gezocht bij de op en afbouw, verkoop van soep e.d. dus
heeft u tijd en lijkt het u leuk mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.
De markt is van 16.00 u tot 20.00 u en de toegang is gratis.
Noteer de datum alvast in uw agenda!!!!
De kerstmarktorganisatie

Kerstartikelenverkoop!
Iedere Dinsdagmiddag op
14 - 21 en 28 November
Locatie: Dorpshuis het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp.
Van 13.30 uur tot 16.00 uur
Opbrengst voor activiteiten in en om ons dorpshuis
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gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur.
Oud papier inzamelen, bridge 19.45 uur
Minidisco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur
yoga les 11.00 uur, winterbridge 14.00 uur
Pastelcursus 13.30 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,
mannenkookles 19.15 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30
uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Uitvoering Ons Genoegen 19.30 uur
Uitvoering Ons Genoegen 19.30 uur
Yoga 11.00 uur
Pastelcursus 13.30 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, verkoop kerstartikelen
13.30 uur, mannenkookles 19.15 uur.
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Vriendenavond 20.00 uur
Walking wheels 10.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastel cursus 13.30 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, verkoop kerstartikelen
13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.30 uur
Haarlemmermeer sjoel toernooi 10.00 uur
Yoga 11.00 uur, 55+ sinterklaasmiddag 14.00 uur
Pastel cursus 13.30 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, verkoop kerstartikelen
13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30
uur, Sjoelen 20.00 uur, Vergadering Oriflame 20.00 uur
Bridge 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

