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                 Van Schaaik Dakwerken 
                         Voor al uw dakwerkzaamheden 
       

       Bitumineuze & kunststof dakbedekking 

  Jonkheer mockkade 17                                           Zink, koper en loodwerkzaamheden 

  2181 AL Hillegom                                                     Onderhoud aan dak en dakgoot 

  Tel.06-46060396 

  Email:  schaaik@gvsdakwerken.nl 

                             www.gvsdakwerken.nl 

 

 

 

 

     VAN LEEUWEN              VAN LEEUWEN 
   

    Jonkheer Mockkade 23, 2181 AL Hillegom - telefoon 0252 519681 - fax 0252 515378 

                                                    www.vanleeuwenhillegom.nl 

  

 

 

 

 
   
 
 

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 
Ria de Groot            lid   Rietkraag 21     0252-523562 
Marleen Schoonderwoerd lid   Hillegommerdijk 384 0252-520379 

Pim Nederstigt  lid   Hillegommerdijk 383 

 

 

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.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                     
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Voorwoord 

 
Het is al weer eind november en de dagen worden korter. De pepernoten en letters liggen al 

weer in de winkels maar ook de kerstballen zie je al weer liggen in de schappen. In het 

dorpshuis gaa  ij eerst og ee  dis o et the a  Glittergla our  vieren voor de jeugd, 

een thema waarmee je flink kunt uitpakken qua kleding.  De eide dis o’s orde  goed 
bezocht en veel kinderen dossen zich helemaal uit in het thema. Heeft u zin om eens te 

helpen kan dat natuurlijk altijd.  Er wordt ook flink gewerkt aan de geldreserves voor 

ontwikkeling van activiteiten.  Na de verkoop tijdens de kofferbakmarkt, kinderkledingbeurs 

was er nu de verkoop van kerstartikelen. Allemaal met spullen verzameld bij bewoners door 

Leo en verkocht met hulp van de vrijwilligers. In het nieuwe jaar komt er ook een grote 

rommelmarkt waarvan de opbrengst geheel voor de activiteiten is. Mocht u nog 

ongebruikte, maar goede spullen over hebben, dan kunt u hem bellen zodat hij het bij u op 

kan halen. 

Over oud gesproken, er stonden nog wat oude zaken uit waar wij iets meer antwoorden op 

hebben nl. de wateroverlast. Het is al even geleden maar de gesprekken met de gemeente 

hadden nog niet tot een gewenst resultaat geleid. Elders in het Ankertje leest u hier meer 

over.  De schouw van vorig jaar is ook nog niet helemaal afgerond. Er komt weer nieuw 

groen rondom de nieuw te plaatsen elektriciteit masten en er is een nieuwe bel bij de brug 

die zich aanpast aan het geluid van de omgeving. Tevens gerealiseerd een oplaadpaal voor 

elektris he auto’s a ij de Rietkraag e  de o erlast a  ha gjo gere  ordt og aals o der 
de loep genomen.  

Verder wil ik u niet onthouden dat er een avond is geweest over de wijziging rondom de 

Hillegommerbrug waarop ieder informatie kon ontvangen en er de mogelijkheid tot 

reageren was. De maatregelen zijn bedoeld om het doorgaande verkeer terug te dringen. 

Ons Ankertje gaat ook vernieuwen want het maken van ons blad vergt een hoop tijd en soms 

belandt het blad ongezien in de papiercontainer. Duurzamer is het om het Ankertje digitaal 

aan u te presenteren. U kunt elders in het Ankertje aangeven of deze in papieren of in 

digitale versie bij u op de mat komt. Verder is het bouwproject bij Nieuwendijk rond de 

bouwvak van 2018 klaar en kunnen wij onze nieuwe bewoners welkom heten.  

Tot slot toch ook een afscheid en wel van onze voorzitter Thea Verbeek. Na jaren als 

voorzitter van de beheers commissie en ad interim van de dorpsraad gaat zij weer in 

Hillegom wonen. Zij draagt het stokje over aan Wendy Oudshoorn , die aangegeven heeft 

het voorzitterschap op zich te willen nemen. Wij zijn nu op zoek naar iemand die het 

secretariaat over zou willen nemen. Heeft u daar belangstelling voor laat het dan even 

weten. 

Het zal wennen zijn zo zonder Thea in de dorpsraad, al jaren een vast gezicht. Ook 

persoonlijk zullen wij erg moeten wennen want sinds wij in Beinsdorp zijn komen wonen, 

zo’   jaar gelede , o e  ij al tege  o er elkaar. Gelukkig lijft zij og el de 
kookworkshops geven en verliezen haar hier in het dorp dus niet helemaal uit het oog. De 

dorpsraad dankt haar voor haar jarenlange inzet en wenst Thea en haar man alle goeds toe 

en heel veel woongenot in Hillegom.  

 

Namens de dorpsraad, 

Greet Plaatzer 
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Wateroverlast 

Al een geruime tijd zijn wij bezig geweest met het wateroverlast die een 
aantal bewoners ondervonden na de reconstructie van de Venneperweg. Er 
zijn gesprekken met de gemeente geweest, een info middag en weer 
gesprekken maar het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Om 
nogmaals alle overlast in kaart te brengen heeft de gemeente een plattegrond 
beschikbaar gesteld waar op aangegeven kan worden welke huizen last 
hebben van het hemelwater. Hierna wordt er gekeken of wij tot een 
gezamenlijke oplossing kunnen komen door bv drainage aan te leggen of 
naar het zoeken van andere oplossingen. 
Heeft u last van hemelwater en staat er schimmel  in de woonkamer oid geef 
dan op onderstaand mailadres aan om welke straat en huisnummer het 
gaat. Dit kan natuurlijk ook door een briefje in de deur op Venneperweg 530 
of een berichtje naar postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl 
 
Namens de dorpsraad 
Greet Plaatzer 

 

 

 

Vanaf 8 januari start cursus pastel schilderen 
 

Vanaf 8 januari start ik op de maandagmiddag weer met veel plezier aan een 
nieuwe sessie van 10 weken pastelschilderen in Het Eiland. De cursus wordt 
gegeven van 13.30 uur tot 15.30 uur. De groep bestaat uit ervaren en 
minder ervaren cursisten dus iedereen is welkom ook als u geen ervaring 
heeft en juist kennis wilt maken met deze techniek. Er is plaats voor 
maximaal 10 cursisten dus heeft u interesse of wilt u zich aanmelden dan 
kunt u mailen naar info@pastelschilderen.nl. Of bel 06-54290191. 
 
M.v.g. Dick Stolp 
 
Verdere info vindt u op: 
Website : www.pastelschilderen.nl 
Website : www.dickstolp.exto.nl 
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Verzoek vanuit seniorenbestuur 

Het bestuur en medewerkers heeft in overleg besproken dat we langdurig 
zieken een kaartje en een aardigheidje willen brengen. Weet u iemand die 
hiervoor in aanmerking komt laat het ons dan weten door een belletje te 
geven aan 0252-520513. 

Namens het bestuur alvast bedankt!!! 

 

 

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 

 

 

Gemis… 

Jaren gaan voorbij, seizoenen verstrijken, de winter is in aantocht, laten we 
hopen dat het weer eens lekker gaat vriezen. De IJsclub treft 
voorbereidingen, ledenbestand bijgewerkt, het veld opgeschoond en onder 
water gezet, de jaarvergadering gepland. Ieder bestuurslid zijn eigen wijk om 
lidmaatschapskaartjes te bezorgen. De lidmaatschapsbijdrage wordt 
grotendeels via automatische incasso geregeld. Behalve een groot deel van de 
Venneperweg. Hier kwam ons erelid, Leo van der Luijt, alles het liefst 
persoonlijk bezorgen en de lidmaatschapsbijdrage ophalen. Hij kende ieder 
lid bij naam en toenaam en de hele familie die erbij hoorde. Hij deed er soms 
een paar dagen over om gezellig bij alle huizen langs te gaan. De seizoenen 
verstrijken en Leo is niet meer onder ons. Meer dan 30 jaar was hij zelf 
bestuurslid maar ook de laatste jaren kwam hij trouw naar de 
jaarvergadering en had altijd wel een inhoudelijke vraag of tips voor het 
bestuur. En altijd sloten we de jaarvergadering af met een klein borreltje en 
zijn bulderende lach. De IJsclub bestaat al sinds 1933 en is altijd paraat 
voor die ene vorstperiode waar ieder zoveel plezier aan kan beleven op onze 
dorps- ijsbaan. Seizoenen verstrijken maar Leo is er niet meer bij.  
We denken met respect terug aan zijn inzet.  

Het Bestuur van IJsclub Juliana Beinsdorp  
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inleverdatum kopy volgende Ankertje is 20 december a.s. 

via eiland@maatvast.nl of op Venneperweg 1227. 

 

 

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: 
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  WINTERACTIE 

                     voor de   

  VOEDSELBANK 

         Haarlemmermeer     

    

Douwe  Egberts  Waardepunten 

Voor elke 600 waardepunten krijgt 

De Voedselba k  1 pak DE koffie 

 

 

 

 

Doe mee en steun de Voedselbank 

U kunt de punten t/m 15 januari  

inleveren in de 

brieve bus va  Het Eila d  

Lions Club  Haarlemmermeer Host 

Maatvast  Haarle er eer 

 



The Tulipsingers treden op tijdens kerstmarkt 

 
Wat een feest om te mogen zingen op de Kerstmarkt van Beinsdorp.  
Wij zijn Popkoor The Tulipsingers uit Lisse en we bestaan inmiddels al 6 
jaar.  

 
 
Wij zingen een zeer gevarieerd repertoire. Wij gaan zowel pop- als 
kerstnummers ten gehore brengen en hopen dat u in groten getale naar de 
Kerstmarkt komt.  
Wij hebben er in ieder geval veel zin in! 
 
Graag tot 17 december in Het Eiland, 
The Tulipsingers 
 

 

 
 

                                                                        Zondag 17 december kerstactie 

                                                          in het dorpshuis! 

 
 

* Gellak oor € ,   i.p. . € ,  

* Een Gellak proefnagel gratis 

* En verkoop van handverzorging 

 

 

 

 



OUDEJAARS  

KLAVERJAS-TOERNOOI  

MET LOTERIJ 
 

ZATERDAGMIDDAG 

30 DECEMBER 2017 

 

Inschrijven vanaf 13.00 uur 

Aanvang toernooi 13.30 uur 

Entree 4,00  

 

DORPSHUIS "HET EILAND” 

RIETKRAAG 5 BEINSDORP 

 

INFO; BERT TEEUW 0252-521138 

           ERNA GLADON 0252-518009 

 

 

 



Sfeervolle kerstmarkt bij “Het Eiland” 

 

 

 

 

 

 

                                                        Zondag 

                     17 december 

                16.00-20.00u 

                         Het Eiland 

 
 

Zondag 17 december vanaf 16.00 tot 20.00 uur organiseren wij de gezellige 

kerstmarkt in “Het Eiland”.  

Jong en oud kunnen zich hier prima vermaken.  

Naast de kraampjes met lekkers als home made erwtensoep, broodjes 

braadworst, oliebollen, glühwein, warme chocomel, en meer zijn er leuke 

kramen waar u lekker langs kunt struinen en leuke spullen kunt kopen. Zo 

zijn er kramen met decoratieve artikelen, cadeau artikelen, sieraden of maak 

kennis met de nagelstudio van Ilona. 

Voor de kinderen is er een creatieve hoek ingericht. En de gehele markt is er 
gezellige muziek. Zo zijn er optredens op het podium van het popkoor The 
Tulipsingers die kerst repertoire brengen maar ook andere nummers ten 
gehore zullen brengen en de jeugdafdeling van de harmoniekapel Hillegom 
zal ook laten zien waar zij heel goed in zijn en een sfeervol opreden brengen. 
En voor de bezoekers die wel een gokje willen wagen zijn er mooie prijzen te 
winnen met de loterij.  
Kortom een leuke, gezellige invulling voor de zondagmiddag zo net voor de 
feestdagen!!!! De toegang is gratis dus kom gewoon gezellig even langs, 
 

Wij begroeten u graag op 17 december. 
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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. Wilt u overdag gebruik maken van het biljart dan zijn daar ook 
diverse mogelijkheden voor info bel 0252-515142 
 

 
  
Het biljart is tijdens de avonden beschikbaar van 19.30 uur tot 22.30 uur. 

 

 
 

 

Disco voor de mini’s 

 
Vrijdagmiddag  8 december 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 glitter en glamour dus de 
kids kunnen zich lekker opdoffen. 
 
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 ziens in het Eiland,  
 
Sandy 

 
 



Themadisco “Glitter & Glamour” 8 december 

 
Vrijdagavond 8 december staat de volgende themadisco op het programma. 
Het feest voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Het thema is “glitter 
& glamour” dus leef je lekker met je kleding/ haar / make-up. Hoe meer 
glitters hoe beter…… 
 

 
 
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 glitter outfit en 
neem al je klasgenoten mee voor een disco feest met muziek verzorgt door de 
vaste DJ’s van Lightflash. 
 
Tot 8 december, 
Het disco team 

 

 

Vrijdagavond 1 december “Vriendenavond” 

 
Vrijdagavond 1 december staan de deuren van Het Eiland weer open voor de  
“Vriendenavond” . 
 
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 

 

 

 

 



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 op 27 mei 2018 zal 
plaatsvinden in het dorpshuis. Maar ook tijdens de kinderkledingbeurs in 
maart of tijdens de groenmarkt in april. Uit de pot zijn nu 2 
warmhoudbakken gekocht die ingezet worden tijdens de maaltijdmiddagen 
voor de 55+ ers. Heeft u zelf 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. 
Op dinsdag 28 november kunt u nog leuke kerstspullen kopen want 
tussen 13.30 en 16.00 uur staan er allerlei leuke spullen voor de kerst.  

 
Heeft u spullen, kleding, speelgoed neem dan contact op met Leo 
lpmfijneman@planet.nl tel: 0654696188. Mede dankzij een grotere opslag 
kan hij in overleg ok grotere spullen ophalen zoals meubels. 
 
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 de maaltijd kan tot 29 november. 

 

 

Oud papier  

 
Donderdagochtend 7 december 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  
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Uitslag zonnebloemloterij 

 
Voor de lotenkopers van de zonnebloemloterij hierbij de trekkingsuitslag. 
 
1e   prijs 15.000,00     op 0112277 
2e   prijs 10.000,00     op 0174011 
3e   prijs reis t.w.v. 3.500,00    op 0532438 
4e   prijs elektrische fiets   op 0262935 
5e   prijs elektrische fiets   op 0398665 
6e   prijs 2.500,00     op 0065286 
7e   prijs 2.500,00     op 0728737 
8e   prijs 2.500,00     op 0615839 
9e   prijs 1.000,00     op 0422441 
10e prijs 1.000,00     op 0104802 
11e prijs weekend weg t.w.v. 445,00  op 1051249 
12e prijs weekend weg t.w.v. 445,00  op 0878665 
13e prijs weekend weg t.w.v. 445,00  op 1306852 
14e prijs 445,00     op 0952356 
15e prijs 445,00     op 0659601 
16e prijs 445,00     op 0817912 
17e prijs 445,00     op 0244379 
18e prijs 445,00     op 0127478 
19e prijs iPad     op 0169035 
20e prijs iPad     op 0146311 
21e prijs iPad     op 1022595 
22e prijs E-reader     op 0909563 
23e prijs E-reader     op 0005621 
24e prijs E-reader     op 0211480 
25e prijs E-reader     op 0998560 
26e prijs 100,00     op eindcijfers 44515 
27e prijs 100,00     op eindcijfers 85949 
28e prijs 100,00     op eindcijfers 89226 
29e prijs 50,00     op eindcijfers 3762 
30e prijs 50,00     op eindcijfers 8303 
31e prijs 50,00     op eindcijfers 1064 
32e prijs 50,00     op eindcijfers 0887 
33e prijs fotoboek     op eindcijfers 746 
34e prijs fotoboek     op eindcijfers 095 
35e prijs bloemenbon t.w.v. 15,00  op eindcijfers 164 
36e prijs bloemenbon t.w.v. 15,00  op eindcijfers 678 
 
Onder voorbehoud van typefouten, U kunt het ook nakijken op 
www.zonnebloem.nl/loterij 

 

 

 

 



Dinsdagmiddag creatief café in Het Eiland 

Iedere dinsdagmiddag zijn de 55+ ers aan het kaarten en biljarten tijdens de 

wekelijkse soosmiddag. Nu willen wij deze middag uitbreiden voor de creatieve 

bewoners. Van 13.30 tot 16.30 uur bent u van harte welkom om u eigen hobby 

uit te oefenen. Haken, breien, kaarten maken het kan allemaal. Het is toch 

gezelliger om dit in gezelschap te doen of om ideeën uit te wisselen. Wilt u 

leren haken dan kan dit ook op deze middag. Willemijn helpt u met plezier op 

weg. U kunt gewoon binnen lopen en aanschuiven. De bar is open voor een 

kopje koffie/thee of iets anders deelname is verder gratis want u neemt uw 

eigen benodigdheden mee. 

 

We starten het eerste crea café op dinsdag 28 november en wij zorgen de eerste 

keer voor wat lekkers bij de koffie. 

Heeft u vragen stel ze gerust 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl 

Sandy 

 

 

Ons genoegen zoekt nieuwe spelers 

Na de afgelopen succesvolle voorstelling met 2 uitverkochte zalen; maakt het 

bestuur van de toneelvereniging zich grote zorgen over het voorbestaan van de 

vereniging. Een aantal spelers gaat na vele jaren met plezier gespeeld te 

hebben stoppen. Om door te kunnen gaan zijn we dus op zoek naar nieuwe 

enthousiaste mensen die het leuk vinden om amateur toneel te spelen. We 

zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Jaarlijks brengen we voorstellingen 

in verschillende genre’s op het podium van Het Eiland en repeteren we 

hiervoor een aantal weken per voorstelling op de dinsdagavond in Het Eiland. 

Neem eens een kijkje op onze website www.onsgenoegen.net. Heeft u interesse 

of wilt u kennismaken met de vereniging neem dan contact op met het 

bestuur. U kunt bellen met Kees van Eijk 06-10980643 na 18.00 uur. 

Namens het bestuur van Ons Genoegen 

mailto:eiland@maatvast.nl
http://www.onsgenoegen.net/


AGENDA DECEMBER  2017 

vr. 1 dec. Vriendenavond 20.00 uur 

Za. 2 dec.  

Zo.  3 dec. yoga les 11.00 uur, winterbridge 14.00 uur 

Ma. 4 dec. Mannenkookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, klaverjassen 20.00 uur 

Di. 5 dec. Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea café 13.30 uur, yoga 17.30 uur,  

Wo. 6 dec. Gym 55+ 09.30 uur, kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30 

uur,  sjoelen  20.00 uur 

Do. 7 dec. Oud papier ophalen 09.00 uur, bridge 19.45 uur 

Vr. 8 dec.  Minidisco 15.30 uur, themadisco 19.30 uur 

Za. 9 dec. Walking wheels 19.30 uur 

Zo. 10 dec. Yoga 11.00 uur 

Ma. 11 dec. Mannenkookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, klaverjassen 20.00 uur 

Di. 12 dec. Pastel tekenen 09.30 uur, bijeenkomst gemeente 13.00 uur, 55+ soos & 

crea cafe 13.30 uur,Dorpsraadvergadering 19.30 uur. 

Wo. 13 dec. Gym 55+ 09.30 uur,  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  sjoelen 20.00 uur 

Do. 14 dec. bridge 19.45 uur 

Vr. 15 dec. Vriendenavond 20.00 uur 

Za. 16 dec.  

Zo. 17 dec. Kerstmarkt 16.00 uur 

Ma. 18 dec. Mannekookles 19.15 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, klaverjassen 20.00 uur 

di. 19 dec. Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, Kerstdiner 17.00 

uur, kookworkshop 18.00 uur 

Wo. 20 dec. Gym 55+ 09.30 uur,  vergadering dorpsraad 19.00 uur, Vrije inloop biljart 

19.30 uur,  sjoelen 20.00 uur 

Do. 21 dec. Kerstbrunch maatvast 11.00 uur, bridge 19.45 uur 

Vr. 22 dec.  

Za. 23 dec.  

Zo. 24 dec. Kerstviering 19.00 uur 

Ma. 25 dec. 1e kerstdag 

Di. 26 dec. 2e kerstdag 

Wo. 27 dec. Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Sjoelen 20.00 uur 

Do. 28 dec.  

Vr. 29 dec. Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za. 30 dec. Klaverjas oudejaarstoernooi 13.00 uur 

 

Zo. 31 dec.  

   



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: 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

                     

      

 
 
 
 
 

 

   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

