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0252-532668
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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:
Jongerenwerk
Jongerenwerk

dhr. H. Dommerholt
dagelijks van 09.00-13.00 uur
info@haarlemmermeer.nl
www.meerwaarde.nl
pi@meerlanden.nl
Jayne.mackenzie@meerwaarde.nl
Norman.kortekaas@meerwaarde.nl

0900-8844
0900-1852
023-5698888

0297-381717
06-83908982
06-28259920

Website en e-mail adressen:
Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.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 van de Penningmeester
Lintjesregen: Op donderdag 26 april, de dag voor koningsdag, zijn Sandy
Goezinne en Thea Verbeek met een smoes naar het dorpshuis gelokt. Aan
beide dames was verteld dat de ander een Koninklijke onderscheiding zou
krijgen en dat, omdat ze al 25 jaar met elkaar samenwerken in het dorpshuis
en daarbuiten, zij daar natuurlijke bij aanwezig moesten zijn. Er werd
contact opgenomen met beider partners want zij mochten gasten uitnodigen
maar het moest allemaal wel geheim blijven. Het heeft een aantal mensen
veel hoofdbrekens gekost om deze list ook voor de beide dames geheim te
houden en dat is prima gelukt. Op de afgesproken tijd kwam eerst een
cameraman het dorpshuis binnen en enkele minuten later onze
burgemeester Onno Hoes met achter zich aan de genodigden voor de beide
decorandussen. De genodigden moesten zich vóór binnenkomst schuil
houden elders in het dorp. Hilarisch was het moment dat Thea en Sandy
erachter kwamen dat niet alleen de ander, maar ook zijzelf een lintje kregen.
De burgemeester speelde daar heel leuk op in door er een soort quiz van te
maken onder het mom van, voor wie kom ik hier nu eigenlijk? Voor Sandy of
voor Thea of toch voor allebei. Na de toespraken en het opspelden van de
decoraties door de burgemeester was het tijd om te proosten, te feliciteren en
gezellig samen te zijn. De volgende dag, koningsdag, werden alle
decorandussen van de Haarlemmermeer met hun gevolg uitgenodigd in het
gemeentehuis om het vlag hijsen bij te wonen en met andere decorandussen
op de foto te gaan. Dames proficiat, deze onderscheiding hebben jullie dik
verdient met alles wat jullie voor Beinsdorp en daarbuiten gedaan hebben en
nog steeds doen.

Penningmeester van de dorpsraad, wat houdt dat in? Toen de dorpsraad nog
de financiën van het dorpshuis beheerde was dat best nog wel een paar
uurtjes werk per week, tenslotte genereerde de bar omzet en dat moest met
regelmaat door mij in de boekhouding verwerkt worden. Echter na de
afsplitsing van het dorpshuis naar Stichting Maatvast kan de boekhouding
in principe op een paar velletjes papier bijgehouden worden in veel minder
tijd. Om alles toch goed overzichtelijk te houden zijn we vorig jaar gestart
met een vereenvoudigd boekhoud pakket, wat toch een enkele honderden
Euro’s op jaarbasis bespaart. De inkomsten en uitgaven van de dorpsraad
bestaan nu o.a. uit activiteiten zoals disco, koningsdag, nieuwsblad het
Ankertje, muziekfestival Beinsdorp Local Live, kookworkshops, bingo en
maaltijden voor ouderen, fietstocht met BBQ, website, nieuwsbrieven en
subsidies enz..
Nieuwsblad het Ankertje: Massaal heeft u gehoor gegeven om het Ankertje
digitaal te lezen. Het bespaart ons veel geld en u kunt nu de foto’s in het
blad in kleur bekijken. Leest u het blad nog op papier en u wilt hem (ook)
digitaal, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadbeinsdorp.nl.
De brug: Met het mooie weer van de laatste tijd is ook het vaarseizoen van
plezierboten weer begonnen. Altijd een leuk gezicht al die bootjes in de
ringvaart., ik kan er uren naar kijken. Heeft ook wel weer een nadeel dat we
wat meer voor een geopende brug staan te wachten. Maar als je daar dan zo
staat te wachten en je hoort het (heerlijke) geluid van de bel op het
brugwachtershuisje, dan weet je dat jij spoedig weer je weg kunt vervolgen.
Schijnbaar is er geen andere oplossing voor het geluid wat deze bel maakt
maar voor mij mag het best wat zachter en minder irritant.
Voetballen op het ijsbaanterrrein: Op het grasveld zijn 2 doelen geplaatst
zodat er weer een balletje getrapt kan worden.
Verder wens ik u een fijne zomer toe met veel mooi weer en als u tijd heeft,
kom dan kijken en genieten van het muziekfestival van Beinsdorp,
Beinsdorp Local Live op zondag 1 juli.
Jan van Saase.
Penningmeester Dorpsraad Beinsdorp

Koningsdag met o.a. Oranje bingo
Vrijdag 27 april koningsdag in Het Eiland. De dorpsraad en Stichting
Maatvast organiseerden dit feestje samen. De dorpsraad zorgde voor een
gezellige bingo met leuke prijsjes voor jong en oud en Maatvast zorgde voor
het natje en droogje. Er werd gezellig met elkaar gegeten. Tussendoor was er
voor de kinderen een leuke hoek waar ze o.l.v. Mariëlle creatief bezig konden
zijn. Dus bij deze dank aan alle aanwezigen voor de gezellige middag en dank
aan alle vrijwilligers die hebben geholpen dat iedereen een leuke middag
heeft gehad!!!
Sandy

Genoten van het jaarlijkse uitje voor de
senioren
Op dinsdag 8 mei jl. was het zover. De senioren van Beinsdorp gingen voor
hun dagje uit per bus naar Millingen aan de Rijn. Onderweg legden wij voor
de koffie met gebak aan bij ‘De Weistaar’, een kaas – en museumboerderij in
Maarsbergen. Hierna gingen wij door naar Millingen aan de Rijn, waar een
‘Pannetjesmaaltijd’ op ons stond te wachten. Te oordelen naar de
geamuseerde gesprekken viel de maaltijd bijzonder in de smaak. Er was
keus genoeg. Bij het schrijven van dit stukje “loopt het water mij weer in de
mond”. En dat van die vrolijke gesprekken is overigens ook niet zo vreemd
met het dorpje Leuth op schootworpafstand. Of dit allemaal nog niet genoeg
was werden wij door Yvonne verrast met een tasje met producten van
L’Oreal. Nog hartelijk bedankt, Yvonne! ‘Als klap op de vuurpijl’ stond
vervolgens een busritje door de prachtige Ooijpolder op het programma.
Sommige bewoners van deze Ooijpolder vinden het wonen daar zo
aantrekkelijk dat ze er zelfs – buitendijks wonend – een met een zekere
regelmaat onder water gelopen huis voor over hebben.
Al met al vonden onze senioren het een bijzonder geslaagde dag. Terecht
bedankten de deelnemers de organisatoren, onder leiding van Willem van
Roode, met applaus en er wordt al weer uitgekeken naar ons dagje uit van
volgend jaar.
Kees Lippens

Kookworkshops in Het Eiland
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:
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.

Bedankt
Dat was even schrikken……toen donderdag 26 april opeens geheel
onverwacht burgemeester Onno Hoes voor me stond omringd door familie,
collega’s, goede vrienden en kennissen. Geheel in de veronderstelling dat ik
in het dorpshuis was voor de uitreiking van het lintje voor Thea. En
inderdaad, Thea kreeg ook zeer verdiend haar lintje op gespeld. Maar toen
het woord ook aan mij gericht werd was ik wel even de weg kwijt want dat
had ik niet zien aankomen. Een hele grote blijk van waardering waarvoor ik
de aanstichters erg dankbaar ben!!! Het feit dat bewoners en mensen waar je
veel mee samenwerkt je zo waarderen dat ze de moeite nemen om voor jou
een lintje aan te vragen is toch wel heel bijzonder. Maar ook de vele reacties,
felicitaties en bloemen die ik heb mogen ontvangen geven een heel warm
gevoel en een boost om nog even door te gaan met wat ik doe. Want wat ik
doe, doe ik met veel plezier en je krijgt er ook veel voor terug.
Bedankt,
Sandy

Verzoek vanuit seniorenbestuur
Het bestuur en medewerkers willen de senioren die langdurig ziek zijn of iets
bijzonders te vieren hebben een kaartje en een aardigheidje 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!!!

Hulp gezocht voor de kindervakantiedagen
Net als vorig jaar zullen wij (Stichting Maatvast) in de zomervakantie op veel
van onze locaties kindervakantiedagen organiseren. In Beinsdorp worden dit
2 leuke doe dagen voor de kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Deze zullen
plaatsvinden op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus.

Voor de organisatie van deze dagen zoek ik nu versterking bij o.a. het
brainstormen vooraf en het helpen tijdens de dagen zelf. Dit kan zijn bij 1
van de activiteiten, voorbereiding, begeleiden van een groepje kortom elke
hulp is welkom van een uur tot de hele dag!!! Wilt u de kinderen ook een
leuke dag bezorgen en heeft u tijd om hierbij te helpen dan bent u van harte
welkom. U kunt mij bellen of mailen. 0252-515142 of mail
eiland@maatvast.nl. Ook de oudere jeugd is meer dan welkom om te komen
helpen bij deze dagen.
Ik hoop veel reacties te mogen ontvangen zodat we net als vorig jaar kunnen
terugkijken op 2 hele leuke dagen!!!
Sandy

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

Grote rommelmarkt in Het Eiland 27 mei
Zondag 27 mei is er de GROTE ROMMELMARKT met heel veel leuke, mooie,
bijzondere spullen die de afgelopen maanden zijn verzameld en aangeleverd.

De opbrengst van deze markt komt ten goede aan het dorp en activiteiten die
het sociale leven in Beinsdorp bevorderen of goede initiatieven ondersteunen.
Zondag 27 mei van 09.30 tot 15.30 uur staan de deuren van HET EILAND
dan ook open voor ieder die het leuk vind om te struinen en te snuffelen
naar leuke bruikbare spullen. De toegang is gratis dus wat let u om gewoon
even een kijkje te komen nemen. Ook de bar is open dus u kunt ook
genieten van een kopje koffie met appeltaart of een broodje kroket/ frikandel
etc.
We zijn ook nog op zoek naar mensen die
deze dag willen helpen bij de verkoop van de
spullen. Heeft u een uurtje over laat het dan
weten u bent van harte welkom!!!
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142
Tot de 27e,
De organisatie

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

Activiteiten in Het Eiland rond de zomer periode
Het seizoen van de meeste verenigingen loopt op het eind maar dit betekent
niet dat er geen activiteiten meer zijn in de zomer periode.
Zomersjoelen start op woensdag 2 mei a.s. geen competitie maar gezellig vrij
sjoelen en kans maken op een leuk prijsje d.m.v. verloting onder de
aanwezigen. Geen wekelijkse verplichting maar gaan wanneer u tijd en zin
heeft. Zaal is open vanaf 19.30 uur sjoelen start om 20.00 uur en deelname
is €2,50 per keer.
Zomerbridge
Vanaf donderdag 31 mei starten de zomerdrives bij Dorpshuis Het Eiland in
Beinsdorp. Hierbij wordt elke donderdag vanaf 19.45 uur gespeeld.
Inschrijven (in 2 lijnen) kan tussen 19.00 en 19.30 uur of via de
website: www.nbbclubsites.nl/club/6040/. Het inschrijfgeld bedraagt 6,euro per paar, met een geldig NBB-bondsnummer, die men bij inschrijving
dient mee te nemen. Indien men niet over een geldig NBB-bondsnummer
beschikt, is er een toeslag van 0,50 euro per persoon. Elke week zijn er
onder andere bonnen van Teltools Computers te winnen en op de laatste
avond wordt er een printer verloot onder spelers die minimaal 8 keer zijn
geweest. Meer informatie is te verkrijgen bij Bridgeclub Beinsdorp,
Dorpshuis Rietkraag 5 in Beinsdorp, telefoon: 06-25237817 en
mail: amytc@live.nl.
Inloop biljarten
Woensdagavond is het dorpshuis open en bent u van harte welkom gebruik
te maken van het biljart. Wilt u op een ander moment het biljart gebruiken
overdag/avond neem dan even contact op voor de mogelijkheden. (0252515142)

Mini disco 8 juni
Mini disco trekt steeds meer kindjes tussen de 2 en 5 jaar
naar het dorpshuis. Voor de zomerstop zal er nog 1 mini
disco plaatsvinden met als thema tropical. Dus dit keer
voor ieder kind beker limonade en een ijsje. Voor de
ouders/begeleiders is de bar ook open voor kopje
koffie/thee of fris.
Vrijdag 8 juni van 15.30 tot 17.00 uur.
De entree € 1,50 per kind.

Het heeft zijne majesteit behaagd…..
Het zal je maar overkomen. Je wordt onder gedeeltelijk valse voorwendselen
gelokt om voor iemand die een Koninklijke onderscheiding gaat krijgen wat
heerlijke hapjes te verzorgen. Uiteraard moet dat een verrassing blijven voor
die persoon.
En als dan de burgemeester binnenkomt en je wordt zelf meegenomen om de
burgemeester te horen zeggen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd….. dan
krijg je het toch wel wat warm.
Het aller-leukste is dan dat je niet de enige blijkt te zijn en dat je wel degelijk
ook voor een ander slachtoffer die hapjes hebt gemaakt. Ik moet zeggen, dat
maakt dat je je iets minder opgelaten voelt.
Ik beschouw het ontvangen van deze onderscheiding als waardering voor
allerlei werkzaamheden die ik in de loop der jaren heb verricht. Ik heb ze
echter louter en alleen gedaan omdat ik het leuk vond om te doen en omdat
ik het belangrijk vond en nog steeds vind dat je iets voor de gemeenschap
over moet hebben als je daartoe in staat bent.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die dit hebben aangevraagd en ik zal zo
lang mogelijk mijn, nog steeds leuke, activiteiten blijven uitoefenen in de
Beinsdorpse gemeenschap.
Thea Verbeek.

Muziekfestival BLL 1 juli daar moet je bij zijn!!!
Alle voorbereidingen zijn in volle gang om er zondag 1 juli weer een groot
feest van te gaan maken op het ijsbaan terrein in ons dorp. Beinsdorp Local
Live staat op het programma met zoals altijd een top line up met diverse
bands en de medewerking van de DJ’s van Lightflash die tussendoor de
muziek verzorgen tijdens de wisselingen en het feest zoals ieder jaar
afsluiten. Meebrengen van eigen drank is niet toegestaan en ook niet nodig
want we draaien niet commercieel!!!
Wij hebben er zin in………..dus noteer de datum in uw agenda!!!!
Tot 1 juli,
Joost en Sandy

Thema disco jeugd 6 t/m 12 jaar
Vrijdag 8 juni is er weer een thema disco voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. De
deuren van Het Eiland staan open van 19.30 tot 21.30 uur. Het thema is
Tropical dus trek een zomerse outfit aan en maak kans op een prijs voor
origineelste out fit.
De entree is 2,50 incl. een welkomstborrel.
Tot de 8e
Het disco team

Game avond voor de jeugd 10+ try out geslaagd
Last minute bedacht maar met 12 kids een geslaagde avond. Ook de jeugd
bieden we graag een gezellige plek in het dorpshuis en daarom het idee om
eens te gaan gamen aangezien de jeugd dat graag doet en wij sinds kort de
beschikking hebben over een beamer waardoor het mogelijk is om via het
groet scherm te spelen. Om meer kinderen tegelijk te kunnen laten spelen
hadden we ook nog een tv waarop een groep kon spelen. De andere die even
moesten wachten konden een dartje gooien. En we hebben ook met een
groepje zitten Keezen.
De avond begon met samen eten er was patat en pizza en die gingen er goed
in. Later op de avond nog een ijsje als toetje. Na het eten werden de
controllers gepakt en werd er gespeeld Mario Kart, Fifa 18 en Rocket League
allemaal spelen die met je met meerdere tegelijk kan spelen zodat iedereen
snel aan de beurt was.
Nu was deze avond voor mij even een try out om te kijken of er behoefte is bij
deze doelgroep. Het lijkt mij leuk om vanaf september vaker dit soort
avonden te organiseren gericht op deze doelgroep. Nu zoek ik hiervoor een
enthousiaste volwassene of jong volwassene (18+) die het leuk zou vinden om
deze avonden te begeleiden en of verder in te vullen. Heb je interesse of
vragen hierover dan hoor ik het graag. Bel 0252-515142 of mail
eiland@maatvast.nl.
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. 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

AGENDA JUNI/JULI 2018
Zo.

3 juni
Ma. 4 juni
Di. 5 juni
Wo 6 juni
Do.

7 juni
Vr. 8 juni
Za. 9 juni
Zo. 10 juni
Ma. 11 juni
Di. 12 juni
Wo 13 juni
Do. 14 juni
Vr. 15 juni
Za. 16 juni
Zo. 17 juni
Ma. 18 juni
di.
19 juni
Wo 20 juni
Do. 21 juni
Wo 27 juni
Do
Vr.
Za.
Zo.
Ma
Di
Wo
Do
Ma
Di
Wo
do
Vr
Di
Wo
Do
Wo
Do

28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
25 juli
26 juli

yoga 11.00 uur
yoga 19.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, vergadering dorpsraad 19.30 uur, zomer
sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Mini disco 15.30 uur, Themadisco 19.30 uur
Yoga 11.00 uur
kookworkshop 18.00 uur, yoga 19.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Vergadering oriflame 19.30 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen
20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Beinsdorp Local Live 13.00 uur ijsbaan
Mannenkookles 19.00 uur
Mannenkookles 19.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Mannenkookles 19.00 uur
Kookworkshop 18.00 uur, vergadering oriflame 19.30 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Themadisco 19.30 uur
Vergadering dorpsraad 19.30 uur
Vrije inloop bijlart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Vrije inllop biljart 19.30 uur, zomersjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur

Aannemingsbedrijf
Grondwerken
Sloopwerken
Recycling
Milieutechniek
Cultuurtechniek
Machineverhuur
Knijperauto’s
Containerservice
Diepladertransport

Hillegommerdijk 275 2144 KN
Beinsdorp
T: 0252-521011 F: 0252-523804
info@loon-op-zand.com

ISFAS is gespecialiseerd in:





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

Meer informatie WWW.ISFAS.NL Email info@isfas.nl
Tel.0252-528687 mob. 06-51275557
Venneperweg 1135 2144 KE Beinsdorp

ENGEL DIERVOEDERS
*Voor al uw huisdieren
* Ook particuliere verkoop
* Ruime parkeergelegenheid
Bezoek onze website voor onze scherp geprijsde actuele
aanbiedingen en ons uitgebreide assortiment
www.engeldiervoeders.nl
Hillegommerdijk 290 Beinsdorp
Tel: 0252-529228 fax: 0252-515320
open ma-vr: 08.00-17.30 za. 08.30-15.00

