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Voorwoord
Beste bewoners van Beinsdorp,
Er gebeurt momenteel best veel in ons mooie dorp waar wij als Dorpsraad
druk mee zijn. Ik wil jullie graag meenemen in waar wij ons mee bezig
houden, ik zal niet alles benoemen maar een aantal zaken wil ik graag met
jullie delen.
Zoals jullie weten heeft Wethouder Reneman het stokje Verkeer,
overgedragen een Wethouder Marjolein Ruigrok. Ter kennismaking is er een
afspraak gemaakt met de dorpsraad, Pim en Marleen . We hadden van een
bewoner een verzoek gekregen om hierbij aan te sluiten, uiteraard was hij
van harte welkom. De onderwerpen die hierbij besproken zijn zijn oa:
verkeerssituatie op de Venneperweg en Hillegommerdijk, dit is een
onderwerp wat wij regelmatig met de gemeente bespreken. Niets concreets
maar er zijn ideeën uitgewisseld.
De Dorpsraad zal betrokken worden bij de nieuwbouw Nieuw Vennep West
aangezien de Venneperweg wellicht een ontsluitingsweg gaat worden. Dit
betekent nog meer verkeersdrukte in ons dorp. Hier houden we uiteraard
een vinger aan de pols.
Verder is de Dorpsraad in gesprek over een AED Project: binnen de
Haarlemmermeer maar ook landelijk bestaat de behoefte om overal binnen
een straal van 500 mtr een AED 24/7 beschikbaar te hebben. Met daarbij
voldoende getrainde mensen (o.a. BHV’ers) die dit apparaat adequaat
kunnen bedienen en handelend op kunnen/willen treden in noodsituaties.
Binnen Beinsdorp is een geregistreerde AED in het dorpshuis. We zijn aan
het bekijken hoe en wat we hiervoor (financieel) kunnen regelen zodat we
meer AED’s in ons dorp kunnen hangen.
Inmiddels is er een boom geplaatst in het voormalig kleine speeltuintje, Ria
en Marleen zijn er een tijd mee bezig geweest zoals u weet maar nu is hij
eindelijk geplaatst. Het word een prachtige rode boom. Zo ziet het pleintje er
weer een beetje gezelliger uit.
Afgelopen woensdag heeft de jaarlijkse schouw weer plaatsgevonden: dan
lopen wij met de gemeente een rondje door Beinsdorp en laten de knelpunten
zien. Dit gaat niet over losliggende stoeptegels of kapotte prullenbakken. Dit
kunt u namelijk melden via de BuitenBeter app. Meer informatie daarover
vindt u op de website van de Gemeente Haarlemmermeer.
Tijdens deze schouw worden bijvoorbeeld wel verkeersonveilige situaties
getoond maar ook word bekeken hoe het gaat met bijvoorbeeld de
nieuwbouw van Beinshoeve. Zo word het voor de gemeente soms duidelijk
waarom wij bepaalde zaken vragen.
Tijdens de NL Doet dag heeft Sandy, namens Maatvast, met een aantal
vrijwilligers onder andere de hortensia’s gesnoeid. Deels zijn deze zijn deze er
inmiddels uitgehaald om plaats te maken voor een parkeerplek voor de

scootmobiel. Jammer genoeg is de NL Doet dag letterlijk in het water
gevallen omdat het heel hard regende deze dag waardoor men dus niet veel
heeft kunnen doen. Gelukkig was het afgelopen weekend fraai weer en is
alles toch nog afgemaakt.
Zo zijn er nog veel meer zaken waar wij ons mee bezig houden, teveel om hier
te noemen. Toch zal ik proberen u regelmatig te informeren en als u vragen
heeft weet ons dan te vinden!
Om er achter te komen wat er nu daadwerkelijk bij u, als bewoner, leeft èn
wat u nu verwacht van ons als Dorpsraad, zullen wij u binnenkort een
enquête sturen. Wij zouden het heel fijn vinden als u ons aangeeft wat uw
wensen zijn en welke belangen wij voor kunnen behartigen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan ons, mail ons dan:
postbus@dorpsraadbeinsdorp.nl
Een zonnige groet,
Wendy Oudshoorn
Namens Dorpsraad Beinsdorp

Nl Doet in Beinsdorp
Zaterdag 16 maart was de nationale NL Doet dag.
Ieder jaar doet Stichting Maatvast ook mee op de
verschillende locaties. Voor Beinsdorp
stond dit jaar een buiten klus op het
programma namelijk het schoonmaken en
snoeien van de bestaande beplanting rond
het dorpshuis en het planten van een
nieuwe haag rond de container achter het
dorpshuis.
Omdat het weer ons een beetje in de steek
liet hebben we alleen de
snoeiwerkzaamheden gedaan en het trespa
schoongemaakt. De grotere klus het
planten van de haag hebben we uitgesteld
naar een droge dag. Afgelopen weekend is
deze dan ook geplant en hopen we over een
paar jaar een mooie haag te hebben. Het
begin is er ieder geval met dank aan de
vrijwilligers die hierbij hebben geholpen!!!!
En dank aan het Oranje Fonds en Stichting
Actief Beinsdorp die financieel hebben
bijgedragen aan de realisatie.

Fleurig initiatief….enthousiast ontvangen
Yvonne en Marry bedankt dat jullie tijdens de verkiezingen een groot deel
van de dag aanwezig zijn geweest en bijna iedereen hebben weten te
overtuigen om even de tijd te nemen om van klei een bloemetje te maken. Zie
het stukje hieronder dat Yvonne dag na de verkiezingen op facebook heeft
geplaatst. Ik ben heel benieuwd naar het eind resultaat en daar gaan we
zeker een momentje van maken….
Sandy
Wat 'n enthousiasme!
Zo'n 200-250 mensen hebben meegewerkt aan het kunstwerk van
Beinsdorp. GEEF EENS EEN BLOEMETJE.
Een paar dagen na NLdoet! Was het nu Beinsdorp doet!!
Nu ligt alles nog door het hele huis te drogen, waarna het in de oven gaat en
gestookt zal worden op 1140'. Dat zal wel n weekje ofzo duren, want zoveel
werk, dat kan niet allemaal in een keer in de oven. Dat zullen er wel 5 of 6
worden! Misschien wel meer!
De vraag is gesteld of er ook een opening verricht zal worden. Een leuk idee,
waar nog even overleg voor zal zijn!
Jullie horen ervan.
Allemaal heel veel dank om dit tot stand te brengen!
Het 'stemmen' werd er veel leuker door, aldus vele reacties!

Oud papier en uitgaansdag!
Zoals gewoonlijk wordt ook de 1e donderdag van april uw oud papier weer
opgehaald Deze activiteit is onlosmakelijk verbonden met het jaarlijkse uitje
van de Beinsdorpse senioren. Dit jaar op donderdag 16 mei en gezien het
programma belooft het weer een leuke dag te worden. We vertrekken om
09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het dorpshuis met de inmiddels
vertrouwde touringcar van Oskamp.
De dag blijft een verrassing, maar wel verklappen we dat we afsluiten in ons
vertrouwde Eiland, waar rond 17.00 uur een heerlijk warm en koud buffet
voor ons klaar staat.
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen, maar u kunt zich nog steeds
opgeven. Graag met de inschrijfstrook of via de mail of telefoon.
Wat uw oud papier betreft, u maakt het ons makkelijk dit tijdig en netjes
gebundeld op de stoep klaar te zetten. Lege melk en sap pakken a.u.b.
niet bij het oude papier stoppen, die horen daar niet in thuis. Het
seniorenbestuur.
Voor aanmelding en info: Arnold de Groot
telefoon: 06-11841066
mail: arnold.beinsdorp@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------Ik/wij gaan graag mee met de uitgaansdag op donderdag 16 mei a.s.
Naam:
Telefoonnummer:
Aantal personen:

Inleveren op Rietkraag 99

Gezellige Paasbrunch voor iedereen
Maandag 22 april op 2e Paasdag een gezellige paasbrunch voor jong en oud
in Het Eiland. 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 Actief Beinsdorp heeft als doel om binnen Beinsdorp voor jong en
oud een bijdrage te leveren en daarom bieden wij u deze brunch met veel
plezier aan. Met dank aan de vrijwilligers die helpen deze activiteit mogelijk
te maken. Wilt u ons helpen deze dag dan bent u van harte welkom om te
helpen bij de voorbereidingen in de ochtend een paar extra handjes zijn heel
welkom!!
We zouden het heel leuk vinden om “jong en oud” samen aan de vrolijk
gedekte tafels te mogen ontvangen dus kom gezellig met de
kinderen/kleinkinderen naar onze paasbrunch!!!
Deelname is gratis alleen extra drankjes die naast de koffie en thee worden
genuttigd zijn voor eigen rekening.
Opgeven kan tot 15 april a.s. via de mail Eiland@maatvast.nl of bel 0252515142. Vermeld even met hoeveel personen u komt en hoeveel daarvan
kinderen zijn.
Graag tot 22 april,

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.
Telefoonnr. 0252-520513
Namens het bestuur alvast bedankt!!!

Eerlijkheid duurt het langst
Er wordt aangebeld en er staan twee jongens voor mijn neus met een i phone
in hun hand. Ze hebben deze bij de rotonde in Hillegom gevonden en weten
eigenlijk niet goed wat ze er mee moeten doen. Geen naamkaartje, geen
bankkaartje, maar wel een kaartje van een beveiligingsbedrijf uit Hoofddorp.
Tja, er zit een beveiligingscode op de telefoon dus we kunnen ook niet kijken
of er namen instaan, of misschien een telefoonnummer van ‘thuis ’.
Ze hadden zelf al gedacht om de telefoon naar de politie te brengen, maar,
mevrouw dat is zo ver weg. We moeten dan naar Lisse of Hoofddorp daar is
er alleen een politiebureau!
De jongens, beide 13 jaar oud. Ze heten Bilan en Brayn, weten niet goed wat
ze ermee aan moeten.
Op het kaartje van de beveiliging staat een code en een telefoonnummer,
nadat we dat gebeld hebben gevraagd hebben of ze dan een naam hebben,
en gezegd hebben dat ze mij terug mogen bellen, wordt ik binnen twee
minuten gebeld door een mijnheer, die zegt de collega te zijn van diegene die
de telefoon verloren is. Noemt keurig zijn naam en bij welk bedrijf hij werkt.
Hij wil de telefoon wel op komen halen bij mij thuis, maar de jongens zeggen
wel even tot bij de Fysio te rijden en daar op het busje te wachten.
ik loop ze nog achterna om even te kijken of alles goed gaat, maar ze waren
snel klaar en met een brede lach op hun gezicht komen ze me tegemoet.
Beide hebben ze een leuke beloning gekregen, en ik weet zeker, deze jongens
hebben een mooie en goede ‘les’ geleerd.
EERLIJKHEID DUURT HET LANGST.
Compliment voor jullie Bilan en Brayn

Biljarten
Op maandag en woensdagavond is het mogelijk om gebruik te maken van
het biljart. Vanaf 19.30 uur kunt u inlopen en biljarten. Er zijn keu’s
aanwezig. Wilt u wel graag biljarten maar liever overdag neem dan even
contact met mij op om te kijken naar de mogelijkheden.
Sandy
0252-515142

Zondag 14 april Fietstocht voor het goede doel
Zondag 14 april start vanaf Beinsdorp dorpshuis Het Eiland een fietstocht
ten bate van het goede doel "klimmen tegen MS". Met de mogelijkheid om als
afsluiting gezellig samen te eten.
Voor sportieve en recreatieve fietsers zijn er verschillende afstanden in dit
Rondje Haarlemmermeer.
Bent u fietsliefhebber en wilt u helpen om geld in te zamelen voor meer
onderzoek tegen MS fiets dan gezellig mee!!!
Sportieve fietsers kunnen kiezen voor de tocht van 1 rondje (60 km) 1,5
rondje (85 km) of 2 rondjes (120 km) Ringvaart.
recreatieve fietsers kunnen kiezen half rondje Ringvaart (27 km) of voor 50
km.
Starttijden: 50 km en 120 km 10.30-11.00 uur, 85 km 12.00-12.30 uur, 27
km en 60 km 13.00-13.30 uur zodat we allemaal rond dezelfde tijd weer
arriveren bij Het Eiland.
De bijdrage die we vragen; daarvan gaat de opbrengst naar het goede
doel!!!
fietsen zonder eten € 7,50 incl. kopje koffie met lekkers. fietsen met eten
15,00 incl. kopje koffie met lekkers en maaltijd
Aanmelden kan tot 8 april via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252515142.

Inleveren Kopy voor het volgende Ankertje voor
24 april via de mail eiland@maatvast.nl of op
Venneperweg 1227

27 april Koningsdag met oranjebingo
Vrijdag 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 15.30 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

Mededeling Ankertje
Beste lezer van nieuwsblad Het Ankertje.
Het Ankertje afdrukken en bezorgen brengt veel werk en kosten met zich
mee. Heeft u internet en een computer en/of tablet dan kunt u het Ankertje
digitaal en in kleur lezen. Velen krijgen het Ankertje en ander Beinsdorps
nieuws al via onze e-mail nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u dit ook? Als u zich
nog niet aangemeld hebt voor de digitale versie kunt u een e-mail sturen
naar
info@dorpsraadbeinsdorp.nl.
Wij proberen bij te houden waar in Beinsdorp nieuwe bewoners komen
wonen en brengen daar dan een paar keer het papieren Ankertje. De
bedoeling hiervan is nieuwe bewoners de gelegenheid te geven of ze in de
toekomst het Ankertje willen blijven ontvangen en op welke manier. Heeft u
nieuwe buren, meld ons het adres en wij zorgen dat daar een Ankertje in de
bus valt.
U kunt Het Ankertje natuurlijk ook lezen op onze website
www.dorpsraadbeinsdorp.nl.

Start Kookworkshops
Beste kookvrienden.
Vanaf 23 april gaan we weer van start met serie kookworkshops.
Tot de zomervakantie hebben we een aantal data geprikt waarop we een
workshop willen doen.
Anders dan voorgaande jaren willen we in het voorseizoen de workshops
doen voor groepen van 8 tot 10 personen. In het najaar is individueel
inschrijven, voor de kerstworkshops, wel weer mogelijk. Wij hebben deze
keuze gemaakt omdat we regelmatig deelnemers moesten teleurstellen omdat
er te weinig aanmeldingen waren.
De data die we hebben uitgezocht zijn:
23 april
1 mei
29 mei
25 juni.
In overleg kan een andere datum mogelijk zijn.
De workshops worden gehouden op een dinsdag of woensdagavond. We
starten om 18.00 uur.
De kosten voor een workshop zijn € 22,50 per persoon en moeten een week
voor de workshop zijn voldaan.
Elke groep kan zelf een keuze maken uit onze workshops. Volledigheidshalve
worden ze hieronder genoemd:
Tapas 1 en 2;
Italiaanse gerechten 1 en 2;
Turkse gerechten;
Oosterse gerechten;
Scandinavische gerechten;
Oosterse Tapas;
Lekker Hollands;

Barbecue bijgerechten;
Budget koken;
Borrelhapjes
High Tea;
Slank de zomer in;
Koken uit de voorraadkast;
Vegetarische gerechten.

Helemaal nieuw is de workshop koolhydraatarme gerechten.
Wilt u meer informatie of wilt u zich met een groep aanmelden, belt u dan
met:
Thea Verbeek, 0252-529892.

Zomersjoelen start vanaf mei
Nadat de sjoel competitie eind april feestelijk wordt afgesloten zal vanaf
woensdag 3 mei in samenwerking met de sjoelclub en Stichting Maatvast het
zomer sjoelen weer starten voor de liefhebbers van sjoelen. Geen competitie
of wekelijkse verplichting maar gewoon voor de lol met kans op een leuk
prijsje door verloting op einde van de avond. Iedereen is van harte welkom
tijdens deze avonden.
De avonden starten om 20.00 uur zaal is open vanaf 19.30 uur.
Deelname € 2,50 per avond met kans op een prijsje

Sjoelen voor jeugd vanaf 8 jaar
In de vakantie op woensdagavond 3 mei zijn jullie van 18.30 uur tot 19.45
uur welkom om kennis te maken met het sjoelen. Na uitleg van een echte
sjoeler; hoe je nu op een goede manier de stenen in de juiste vakjes kunt
krijgen gaan jullie zelf aan de slag met sjoelen en ontdekken dat sjoelen
hartstikke leuk is!!! Deelname is gratis

Thema disco party
Na de gezellige en druk bezochte after carnavals disco gaan de deuren van
Het Eiland 17 mei open voor de volgende thema disco. Het thema is JUNGLE
de deuren staan van 19.30 uur tot 21.30 uur open voor de jongens en
meisjes van 6 t/m 12 jaar. Trek je origineelste JUNGLE outfit aan en maak
tevens kans op een prijsje voor origineelste outfit.
De toegang is € 2,50 incl. welkomstdrankje en kans op een
prijsje. De Dj’s van Lightflash draaien en maken er een
feestje van dus neem je vrienden/klasgenooten mee!!!
Het discoteam

Oranje minidisco voor kids van 2 t/m
5 jaar
Vrijdagmiddag 26 april kunnen de jongens en meisjes met ouder/begeleider
weer komen swingen op de leukste kinderhits. Op 26 april maken we er een
klein oranje feestje van.
De deuren zijn open van 15.30 tot 17.00 uur. De entree is €1,50 per kind
incl een beker limonade met een snoepje. Voor de volwassenen is de bar
open voor koffie/thee/fris etc.

Spullen gezocht voor rommelmarkt
Voor onze rommelmarkt op 26 mei a.s. zijn we op zoek naar goede nog
bruikbare spullen. Normaal kon u daarvoor Leo Fijneman bellen maar i.v.m.
ziekenhuis opname is dat nu niet mogelijk. Ook het ophalen van spullen is
om deze reden niet mogelijk. Wel kunt u zelf spullen komen brengen op
afspraak of afgeven op de vrijdag of zaterdag voorafgaand aan de markt.
U kunt voor een afspraak altijd even contact opnemen met Sandy 0252515142.
De organisatie wenst Leo sterkte bij zijn herstel.

Iedere dinsdagavond en zondagochtend yogales
Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en zondagochtend 11.00 tot
12.30 uur kunt u in Het Eiland terecht voor Hatha Yogales.
Wilt u heerlijk slapen, minder stress, meer energie en met een glimlach naar
huis. Kom dan eens kennismaken met yoga,
Voor info bel of mail yoga docente Diana dianabultje@hotmail.com of 0683978163

Dinsdag 16 april voorjaars/paastuk maken
Na het succes van de kerststukken maken bieden we nu ook de mogelijkheid
om dinsdagmiddag om 14.00 uur een mooi voorjaars/paasstuk te komen
maken. Neem zelf een schaal of bakje mee waarop u het stuk wilt maken dan
verzorgen wij de rest. Heeft u zelf decoratie materiaal dan is dat uiteraard
goed om mee te brengen. Een schaar en snoeischaar zijn ook handig om mee
te brengen.

Stichting Maatvast en Stichting Actief Beinsdorp bieden deze activiteit
kosteloos aan u hoeft zich alleen even aan te melden zodat wij weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Aanmelden kan via de mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142

Wandelt u met ons mee??? Iedere dinsdagochtend
Steeds meer mensen wandelen al mee en beleven veel plezier aan deze
sportieve activiteit.
Onder begeleiding van een professionele trainer wandelen deelnemers aan
circa een uur (3-5 km) in gezelschap. Werken ze aan hun fysieke en mentale
gezondheid. Na afloop de mogelijkheid gezellig samen een kopje koffie/thee
te drinken.
Waar: start vanaf dorpshuis Het Eiland (Rietkraag 5, Beinsdorp)
Wanneer: iedere dinsdagochtend om 09.30 uur (aanmelden vooraf niet nodig)
Kosten: € 2,- per wandeling (excl. kopje koffie/thee) (gratis 1e proefles)
Wilt u Nordic Walking uitproberen dan mag u de eerste maand tijdens de wandeling de stokken
lenen. Geef dat even aan bij aanmelding. U kunt er ook voor kiezen om gewoon sportief mee te
wandelen.

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
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Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, 55+ soos 13.30 uur, yoga 19.00 uur
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur, dorpsraad 19.30 uur
Bridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur
Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
yoga 19.00 uur
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Bridge 19.45 uur
Walking wheels training 10.00 uur
Fietstocht, Yoga 11.00 uur
Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
yoga 19.00 uur
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Bridge 19.45 uur
Paasviering
Yoga 11.00 uur
Paasbrunch 11.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
Yoga 19.00 uur, kookworkshop
Gymclub 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, sjoelen
20.00 uur
Bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.30 uur
Koningsdag 15.00 uur
Yoga 11.00 uur
Vrij Biljarten 19.30 uur, Klaverjas 20.00 uur, Line dance 20.00 uur
Wandelgroep 09.30 uur, pastelgroep 09.30 uur, Soosmiddag 13.30 uur,
Yoga 19.00 uur

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

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

ISFAS is gespecialiseerd in:





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

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

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

