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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: 

Wendy Oudshoorn     voorzitter  Rietkraag 19     0252-523580 
Pim Nederstigt  secretaris  Hillegommerdijk 383 
Jan van Saase     penningmeester Hillegommerdijk 382  0252-532668 
Greet Plaatzer           lid   Venneperweg 530    0252-525472 
Ria de Groot            lid   Rietkraag 21     0252-523562 
Marleen Schoonderwoerd lid   Hillegommerdijk 384 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:    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 

 
Nadat Thea Verbeek had besloten om te stoppen als voorzitter van de 
Dorpsraad, heb ik mij zelf aangedragen als nieuw voorzitter. Na goedkeuring 
van de overige dorpsraadleden ben ik  deze uitdaging aangegaan.  
Voor degenen die mij nog niet kennen: ik woon sinds het jaar 2000 In 
Beinsdorp, ben getrouwd met Jan Oudshoorn, Roy en Tom zijn onze zonen 
en we wonen in de Rietkraag. 
Mijn voorzitterschap heeft een vliegende start gemaakt. Zoals jullie allemaal 
weten heeft Esmée Visser een gouden medaille gewonnen bij de Olympische 
Spelen. Haar race hebben we, met een flink aantal enthousiaste fans, 
gekeken in het Dorpshuis. Mede mogelijk gemaakt door Sandy,  ijsclub 
Juliana, Dorpsraad en Margreet van Goor. 
Toen Esmée de medaille gewonnen had, brak de media-aandacht los. Ik (en 
het dorpshuis) ben meteen gebeld door verschillende media, in eerste 
instantie om te vragen waar Gerard was maar daarna wilden ze nog graag 
naar ons dorpshuis komen en interviews afnemen. Waarschijnlijk heeft u dit 
alles wel gezien in de kranten en social media. Ik kan u zeggen dat een radio-
interview toch moeilijker is dan het lijkt. 
Natuurlijk wilden wij dat Esmée in haar eigen dorp gehuldigd zou worden. 
Dat ik wat moest gaan zeggen dat was duidelijk, “dat wordt een pittige eerste 
opdracht als voorzitter”, bedacht ik mij. Maar goed eerst het feest maar eens 
organiseren. De organisatie van de huldiging had flink wat voeten in aarde, 
geen tijd om over mijn speech na te denken.  
Totdat het zaterdag 3 maart was, nu moet ik toch echt iets op papier gaan 
zetten. Ik had al eea in mijn hoofd maar misschien goed om het op te 
schrijven aangezien ik niet weet hoe dat op het podium gaat. Gelukkig heb ik 
‘s morgens heel even met Esmée kunnen praten omdat zij op de ijsbaan was 
en vond zij het net zo spannend als ik, dat gaf mij wel een beetje lucht. 
Uiteindelijk ben ik ook door Jan Schrama en Onno Hoes op mijn gemak 
gesteld en ging het best goed, al zeg ik het zelf. Esmée bedankt voor je 
support in deze! Ook wil ik meteen iedereen bedanken die geholpen hebben 
bij het organiseren van de geweldige huldiging en degenen die aanwezig 
waren op dit bijzondere moment! Hopelijk kunnen we dit over 4 jaar weer 
organiseren. Beinsdorp staat in ieder geval goed op de kaart, mogen we trots 
op zijn. 
 
In de Dorpsraad zijn wat wisselingen in functie geweest waardoor we de 
taakverdelingen weer opnieuw gaan indelen, ook dit biedt nieuwe 
uitdagingen en kansen. We gaan er dus met frisse kracht tegenaan. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan weet u ons te vinden, onze 
gegevens staan in het beging van dit Ankertje. 
 
Ik wens u een mooie lente! 
 
Met vriendelijke groet, 
Wendy Oudshoorn 
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Koningsdag met oranjebingo 

 
Donderdag 27 april vieren wij vanaf 15.00 uur koningsdag in Het Eiland. 
Naast dat de kinderen kunnen knutselen organiseren we deze middag ook 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 
 

 

 

Nieuwe serie kookworkshops vanaf april 

Vanaf begin april 2018 start er weer een serie kookworkshops voor iedereen 
die een gezellig avondje uit wil met vrienden/vriendinnen, familie en allerlei 
onbekenden die je op zo’n avond kunt leren kennen. Wendy en ik hebben er 
veel zin in en we hopen dat er veel van onze vaste gasten, maar uiteraard ook 
nieuwe gasten een workshop komen doen. 
 
Om u alvast lekker te maken volgt hieronder het nieuwe schema: 
4 april: Tapas 
2 mei: Oosterse gerechten 
15 mei: Barbecue-bijgerechten  
30 mei: High tea 
12 juni: Skandinavische gerechten 
27 juni: Oosterse Tapas 
10 juli: Turkse gerechten 
 
Tijdens een workshop worden er in totaal 10 gerechten gemaakt, welke na 
afloop van het kookgedeelte gezamenlijk worden geproefd onder het genot 
van een glaasje wijn. En natuurlijk gaan alle recepten met iedereen mee naar 
huis. 
De workshops gaan door bij minimale deelname van 8 personen en er 
kunnen 10 personen per workshop deelnemen. De kosten voor een workshop 
bedragen € 22,50 per persoon. Dat bedrag moet een week voor de workshop 
zijn voldaan. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? 
Bel: Thea Verbeek: 0252-529892. 
 

 

 



NL doet actie  

 
Dankzij de helpende handjes tijdens NL doet en de bijdrage uit het Oranje 
Fonds op zaterdag 10 maart j.l. hebben de wc’s in Het Eiland weer een frisse 
uitstraling gekregen dankzij een verflaagje, nieuw plafondplaatje hier en daar 
en nieuwe spiegels. De plantenbakken in het dorp zijn weer nagelopen en 
waar nodig voorzien van nieuwe grond en planten. Dit mede dankzij een 
bijdrage vanuit de dorpsraad en een bijdrage uit de pot die wordt opgebouwd 
uit de inzameling en verkoop van nog goede bruikbare spullen. Straks 
worden ze nog aangevuld met fleurige zomerbloeiers zodat ze er van de zomer 
kleurig bij komen te staan. Dus aan de verzorgers van de bakken het verzoek 
ze goed na te lopen met water. 

 
 
Bij deze wil ik Marleen Schoonderwoerd, Arthur (schilders en 
onderhoudsbedrijf ‘de Kwakel’), Jan van Saase, Leo Fijneman bedanken voor 
hun hulp. 
 
Ik zoek nu nog iemand die mij kan helpen met het inkorten van de 
lange gordijnen in de grote zaal. Heeft u gelegenheid om voor mij een 6 

tal gordijnen in te korten dan hoor ik dat heel graag. Mail naar 
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. 
 
m.v.g. Sandy  

 

  

 

 

 

 

mailto:eiland@maatvast.nl


Keezen blijkt een leuk gezelschapspel 

 
Zondag 18 maart was er voor de 55+ ers weer een gezellige middag met 
aansluitend een maaltijd voor de liefhebbers. Deze keer werd het spel Keezen 
gekozen. Een heel leuk gezelschapsspel wat een combinatie is van mens 
erger je niet met het kaartspel pesten. Een aantal aanwezigen konden het 
spel al heel goed en gaven dan ook advies aan de gasten die voor het eerst 
het spel speelden. Al snel werd het goed opgepakt en werd er met veel plezier 
gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop werd er gezamenlijk genoten van een kop soep gevolgd door pasta 
met keus uit carbonara en bolognese saus en als toetje een bananen 
kwarkpunt. 
 
Kortom een gezellige zondagmiddag die voor herhaling vatbaar is. 
 
Het kookteam 
 
 
 

Inleverdatum kopy volgende Ankertje is 20 april a.s. via 

eiland@maatvast.nl of op Venneperweg 1227. 
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Pubquiz zaterdagavond 7 april 

 
Ja hoor de pubquiz staat weer op de agenda en wel op zaterdagavond 7 april 
a.s. Teams kunnen zich weer aanmelden om onderling hun kennis op een 
leuke manier te testen.  
 
Zaal open om 20.00 uur aanvang quiz 20.15 uur. 

 
Stel een team samen van liefst 4 personen (max 6) 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 tot uiterlijk 1 april;  door een mail te sturen 
naar eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. Vermeld hierbij de naam van 
je team.  
 
Graag tot 7 april, 
Het pubquizteam 
 

 

Verzoek vanuit seniorenbestuur 

Het bestuur en medewerkers heeft in overleg besproken dat we senioren die 
langdurig ziek zijn of iets bijzonders te vieren hebben 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 G. van Haaften 0252-520513 
 
Namens het bestuur alvast bedankt!!!  
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Dagje uit voor de senioren 

Weer een jaar voorbij dat houd in dat de jaarlijkse uitgaansdag er zit aan te 

komen. De vrijwilligers zijn het hele jaar weer in touw geweest om zoveel 

mogelijk oud papier in te zamelen. Daarom nogmaals het verzoek aan alle 

inwoners van Beinsdorp om het papier voor ons te bewaren en op de 1e 

donderdag van de maand aan de weg te zetten. U helpt ons de senioren een 

o.a. een leuke dag te bezorgen. Ook is dit het moment om onze vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet. 

We hebben voor 8 mei a.s. wederom een mooie tocht uitgezocht. De bus zal 

om 08.15 uur arriveren bij de parkeerplaats en om 08.30 uur vetrekken. De 

dag is compleet verzorgd alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. Onze 

vrijwilligers en bewoners die 65 jaar zijn of waarvan de partner 65 jaar is zijn 

van harte welkom om deze dag mee te gaan. De eerste rijen zijn gereserveerd 

voor onze vrijwilligers. 

Wilt u mee laat het dan voor 28 april a.s. weten via onderstaande strook of 

bel 06-22848041 

Graag willen wij ook weten als bewoners 65 worden of zijn voor onze 

administratie. Dus bent u 65 en is dit nog niet bij ons belend dan vernemen 

wij dit ook graag. 

Willem van Roode  
Rietkraag 76 
Tel 06-22848041 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ja ik/ wij gaan graag mee met de uitgaansdag op 8 mei. 

Naam……………………………………………………………………….  

Aantal personen…………………………………………………………  

 

Inleveren voor 28 april bij Willem van Roode Rietkraag 76 

 

 



Gezellige Paasbrunch voor iedereen 

2e Paasdag een gezellige paasbrunch voor jong en oud. Van 11.00 tot 13.00 

uur genieten van een aangeklede paastafel met allemaal lekkers. Voor de 

kinderen komt de paashaas langs en als afsluiting kunnen de 

kinderen/kleinkinderen paaseieren zoeken in de speeltuin.  

Stichting Maatvast ontvangt vanuit het Nationaal ouderenfonds een bijdrage 

voor de organisatie van deze brunch en daarom is dit jaar deelname voor de 

doelgroep gratis en voor de overige deelnemers is de bijdrage laag. 

 

 

 

 

We zouden het heel leuk vinden om “jong en oud” samen aan de vrolijk 
gedekte tafels te zien zitten dus kom gezellig met de kinderen/kleinkinderen 

naar onze paasbrunch!!! 

Deelname aan de brunch is gratis voor alle 65+ ers de overige deelnemers 

betalen een bijdrage van € 3,50. Drankjes naast de koffie en thee die wordt 
aangeboden zijn wel voor eigen rekening.  

Opgeven kan tot 28 maart a.s. via de mail Eiland@maatvast.nl of bel het 

dorpshuis 0252-525102. Vermeld even met hoeveel personen u komt. 

Graag tot 2 april, 

Het kookteam 

 
 
 

 

 

 

Oud papier  

 
Iedere 1e donderdag van de maand 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 06-22848041 
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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. Hieronder nog even de huisregels van de APP. 

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 
 Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België; 
 WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt; 
 Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844) 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. 
(“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, 
maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon; 

 Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld 
is! Voorkom een regen van 112 meldingen; 

 Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 
 Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele 

telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig; 
 Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van 
meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht 
kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, 
het type en het kenteken; 

 Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact/privéberichten. 

 

Wilt u zich na het lezen van de huisregels aanmelden voor deze preventie 

app stuur dan u telefoonnummer naar info@dorpsraadbeinsdorp.nl 

Goed bedoeld maar niet de bedoeling reageren bewoners op meldingen 

die gedaan worden via de app. Het is juist NIET de bedoeling om te 

reageren maar alleen te lezen en waar nodig actie te ondernemen.   

Naast de preventie app is er ook een sociale nieuws app voor Beinsdorp 

genaamd Beinsdorp nieuws informatie, waar bewoners juist wel dingen 

kunnen plaatsen of vragen.  

Aanmelden hiervoor kan door een berichtje te sturen naar de beheerder 

06-13486580 

 

 



Disco voor de mini’s 

 
Vrijdagmiddag  13 april a.s. is er voor de kinderen van 2 t/m 5 jaar weer 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 ziens in het Eiland,  
Sandy 

 

 

 

Dorpshuis nog steeds blij met 

rommelmarktspullen en oud ijzer!!! 

Al vele spullen zijn van de hand gedaan tijdens de verschillende markten 

gehouden dit jaar. Een heel mooi bedrag is daarmee bijeen gebracht waar we 

al leuke en nuttige dingen van hebben gedaan. Zoals de ANWB 

verlichtingsactie, aanschaf van banners, kookgerei voor de maaltijden en 

meer. En er liggen nog leuke ideeën op de plank maar we zijn ook op zoek 

naar bewoners die zelf een leuk of nuttig idee hebben waar we het geld voor 

kunnen inzetten…..dus heeft u een suggestie schroom niet en laat het 
weten!!!! Bel Sandy 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl 

 

Ondertussen gaat de zoektocht naar leuke goede bruikbare spullen voor de 

grote rommelmarkt op 27 mei 2018 van 09.30 tot 15.30 uur bij Het Eiland 

door. Maar ook oud ijzer en witgoed dat niet meer werkzaam is welkom. 

Dus heeft u spullen die wij nog goed kunnen verkopen of oud ijzer/witgoed 

waar u vanaf wilt neem dan contact op met Leo Fijneman 

lpmfijneman@planet.nl tel: 06-54696188.  
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Themadisco “Black & White” 13 april 

 
Vrijdagavond 13 april staat de volgende themadisco op het programma. Het 
feest voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar.  
Het thema is “Black & white”. 
 

 
De deuren van Dorpshuis Het Eiland staan open van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De toegang is € 2,50 incl. welkomst drankje. Neem je vrienden mee en 
kom naar de disco met muziek verzorgt door de DJ’s. 
 
Tot 13 april, 
Het disco team 

 

 

Dinsdagmiddag creatief café in Het Eiland 

Iedere dinsdagmiddag bent u van harte welkom 

om binnen te lopen tijdens het creatief café. Van 

13.30 tot 16.00 uur staan de deuren van Het 

Eiland open voor de creatievelingen. Tijdens deze 

middagen wordt er nog tot eind april gehaakt aan 

de grootste deken van Nederland door het haken 

van granny square’s. Hierna worden de dekens in 

elkaar gezet en ingeleverd voor de actie. Willemijn 

heeft al weer een ander goed doel ontdekt waar ook 

voor gehaakt kan worden.  

Maar natuurlijk kunt u ook iets anders haken, 

breien of maken. Zo worden er al mooie kaarten 

gemaakt en zijn er dames die haken en breien en 

u ook op weg kunnen helpen als dat nodig is. Het idee is dat het gezelliger is 

met elkaar en dat je weer inspiratie krijgt van andere. Ieder neemt zelf 

materiaal mee en gaat daarmee aan de slag. Voor 1 euro krijgt u kopje koffie 

of thee verder is de deelname gratis en kunt u gewoon binnen lopen wanneer 

u  het uitkomt. 

Heeft u vragen stel ze gerust 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl 
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AGENDA APRIL 2018 

 

Zo 1 april 1e paasdag 

Ma 2 april Paasbrunch 11.00 uur 

Di. 3 april Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, Yoga 19.00 uur 

Wo 4 april Gym 55+ 09.30 uur,  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  sjoelen 20.00 uur 

Do. 5 april Oud papier ophalen, bridge 19.45 uur 

vr. 6 april  

Za. 7 april Pubquiz 20.30 uur deur open 

Zo.  8 april Yoga 11.00 uur 

Ma. 9 april Pastel schilderen 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, klaverjassen 20.00 uur 

Di. 10 april Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea café 13.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 11 april Gym 55+ 09.30 uur,  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  sjoelen  20.00 uur 

Do. 12 april bridge 19.45 uur 

Vr. 13 april Minidisco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur 

Za. 14 april  

Zo. 15 april Yoga 11.00 uur 

Ma. 16 april Pastel schilderen 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 

uur, klaverjassen 20.00 uur 

Di. 17 april Pastel tekenen 09.30 uur,  55+ soos & crea cafe 13.30 uur, yoga 19.00 uur 

Wo 18 april Gym 55+ 09.30 uur,  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  sjoelen 20.00 uur 

Do. 19 april bridge 19.45 uur 

Vr. 20 april Postzegelvereniging 19.30 uur 

Za. 21 april Walking wheels 19.30 uur 

Zo. 22 april Yoga 11.30 uur 

Ma. 23 april Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur 

di. 24 april Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, Yoga 19.00 uur, 

dorpsraad 19.30 uur 

Wo 25 april Gym 55+ 09.30 uur,  Vrije inloop biljart 19.30 uur,  sjoelen 20.00 uur 

Do. 26 april bridge 19.45 uur 

Vr. 27 april koningsdag 

Za. 28 april  

Zo. 29 april Yoga 11.30 uur 

Ma. 30 april Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur 

 

 

 

 



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/
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