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Website stichting Dorpsraad Beinsdorp :www.dorpshuisbeinsdorp.nl
e-mail adres dorpsraad:
s.goezinne@quicknet.nl
e-mail beheerder/dorpshuis:
Sandy.goezinne@maatvast.nl
e-mail adres kopy ankertje:
s.goezinne@quicknet.nl
facebook:
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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
Mijn vakantie is al afgelopen maar gelukkig is het nu weer even lekker weer
waardoor het vakantiegevoel een beetje terug komt.
De kinderen die in Hillegom op school zitten zijn weer begonnen, mijn zoon
is nog even vrij en mag dan ook weer aan de bak!
De bouwvakvakantie is ook voorbij, dat kunnen we merken aan de
werkzaamheden die opgepakt worden: de gemeente is begonnen met het
weghalen van de beplanting ivm het plaatsen van de nieuwe 380kvhoogspanningsmasten. Dit is een noodzakelijk kwaad helaas. Meer
informatie over het plaatsen van deze verbinding kunt u vinden op
www.randstad380kv-noordring.nl.
Leuker nieuws is dat het nieuwe speeltoestel in de speeltuin achter het
dorpshuis word geplaatst. Het is nog niet helemaal af maar het ziet er leuk
uit!
De omwonenden van de Hillegommerbrug hebben een brief van de gemeente
ontvangen over de bel van de Hillegommerbrug, de Dorpsraad heeft deze
helaas pas later ontvangen. Graag deel ik dit met alle bewoners.
De gemeente geeft in deze brief aan dat zij diverse meldingen hebben
ontvangen over geluidsoverlast door de bel. Ook is de bel een aantal keren
gestolen. Er zal een onderzoek gaan plaatsvinden door een extern bureau of
de bel vaker klinkt dan is voorgeschreven en of het geluidsniveau van de bel
in relatie tot het omgevingsgeluid kan worden aangepast. Dit onderzoek kan
naar verwachting begin oktober 2017 worden afgerond. Zodra wij hier meer
over weten zullen wij u uiteraard informeren.
Het doet me goed dat Thea en ik oktober weer kunnen gaan beginnen met de
Kerst kookworkshops, Thea is weer redelijk hersteld dus we gaan
langzaamaan weer starten.
Nu de zomervakantie (bijna) is afgelopen gaan de diverse clubs weer van
start, ook starten we weer met de volgende themaparty voor kids. De eerste
staat alweer gepland op 1 september, de feestweek van Hillegom komt eraan.
De rommelmarkt van afgelopen zondag was een groot succes! Door alle
donaties van diverse bewoners kon Leo Fijneman met de vrijwilligers goede
zaken doen, zij hebben veel kunnen verkopen ten gunste van ontwikkeling
van nieuwe activiteiten. Leo en Sandy wil ik daarom toch bedanken voor hun
inzet om deze markt te organiseren. Zonder de vrijwilligers hadden we het
niet gered, daarom ook onze dank aan hen.
De rommelmarkt was een leuke start van de activiteiten voor de rest van het
jaar.
We gaan ons best doen een leuk en actief programma te maken, houdt
hiervoor de agenda in ’t Ankertje in de gaten.
Uiteraard kunt u uw ideeën en/ of uw hulp bij ons aanbieden, we kunnen
altijd vrijwilligers gebruiken!
Met vriendelijke groet,
Wendy Oudshoorn

Nieuws vanuit de klaverjasclub
De 1e competitie-avond van het seizoen 2017-2018 begint op maandag
4 september om 20.00 uur. We spelen Amsterdams klaverjas.
Het lidmaatschap is €3,50 per avond.
******NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM.******
IN MEMORIAM
Op 1 juni ontvingen wij het bericht van het overlijden van Hans de Jongh,
Hans was 36 jaar lid van de klaverjasclub en het klaverjassen deed hij met
veel plezier.
Wij wensen zijn familie veel sterkte de komende tijd.
K.J.C.Beinsdorp,
Secretaris, Erna Gladon
Tel. 0252-518009

Ingezonden bericht van een oud papier ophaler
Lieve mensen ik ben al jaren lid van de oud papier groep maar helaas door
mijn gezondheid genoodzaakt het afgelopen jaar ermee te moeten stoppen.
Bij deze wil ik graag een beroep doen op de 55+ ers….heeft u een keer in de
maand (1e donderdagochtend van de maand) tijd om mee te lopen met de
groep om het oude papier te verzamelen? meld u dan. U kunt er een dag mee
uit en dat kost u niets dus probeer het eens want de spoeling van de
vrijwilligersgroep wordt dun omdat er meerdere wegens gezondheid moeten
stoppen.
Beinsdorpers gooi ook het oud papier niet in de bak van de Meerlanden maar
bewaar het voor ons eigen Beinsdorpers. Er is altijd wel een hoekje waar een
doos oud papier kan staan. Dus mensen doe het voor u zelf en voor de
senioeren van Beinsdorp. Doe het, doe het, doe het……
Een oud medewerker.

Help ons snel het nieuws te verspreiden….
Hoe????? Door u aan te melden voor de Beinsdorpse nieuwsbrief.
U ontvangt dan o.a. het ankertje digitaal maar ook belangrijke berichten of
leuke activiteiten direct in uw mailbox. U wordt niet dagelijks bestookt met
mail en u kunt zich altijd afmelden als u geen gebruik meer wilt maken van
deze voorziening.
Ook niet Beinsdorpers mogen zich uiteraard aanmelden voor onze
nieuwsbrief. Stuur een mail naar beinsdorp@quicknet.nl

Yogalessen gaan weer van start
Op dinsdagavond 5 september en zondagochtend 10 september beginnen de
yogalessen weer. Op de dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur en op de zondag
van 11.00 tot 12.30 uur. Bent u op zoek naar een goede manier om te
ontspannen, beter te slapen en meer energie te krijgen??? Dan is yoga
wellicht wat u zoekt. U bent van harte welkom om een kennismaking les.
Voor vragen of aanmelden bel 06-83978163
Yoga docente Diana

Ingezonden bericht
Beste mensen
Ik woon al zo een jaar of 60 in Beinsdorp en heb ook in verschillende
verenigingen gezeten. Welke dat maakt niet uit dat mag u raden. Ik vind het
alleen verschrikkelijk dat er zoveel honden loslopen en hun behoefte in het
gras doen waar het dan vervolgens blijft liggen. Mensen als ze hun behoefte
doen ruim het op en doe het in de daarvoor bedoelde afvalbakken. U vind het
ook niet leuk als uw kinderen of zelf met poep aan de schoen het huis
binnen lopen.
Ruim dus de behoefte van uw hond op.
Een Beinsdorper

Kindervakantiedagen leverde vrolijke gezichten
18 en 19 augustus waren daar de kindervakantiedagen georganiseerd door
Stichting Maatvast samen met de vrijwilligers Annet en Esther die hebben
geholpen tijdens het brainstormen en uitwerken van de dagen. Het begint
met wat gaan we doen en wat hebben we daarvoor nodig??? Het antwoord is
makkelijk enthousiaste kinderen die mee willen doen en ouders, bewoners
en gemotiveerde mensen die het leuk vinden om een dag of deel te helpen om
alles op rolletjes te laten verlopen. En zo arriveerde vrijdag 18 augustus 36
kinderen van 4 t/m 13 jaar op de ijsbaan voor de start van de
kindervakantiedagen.

Terwijl de oudere kinderen hun tent gingen opzetten voor de overnachting
begonnen de andere kinderen met het versieren van een t-shirt. Dit leverde
mooie creaties op die meteen werden aangetrokken.
Om 15.00 uur was het tijd voor de vossenjacht met dank aan de vrijwilligers
die hierbij allemaal hebben geholpen!!! Want zonder vossen geen jacht. In
groepjes liepen de kinderen de Rietkraag door om de verschillende vossen te
vinden en vervolgens een opdracht uit te voeren. O.a. eendjes vangen, dansje
doen, schminken, spijkerpoepen, waterspuiten, schoonmaken te doen. De
kinderen zijn goede speurders en om 17.00 uur hadden alle kinderen de
vossen dan ook gevonden en het puzzelwoord ZOMERFEEST geraden. Ons
kookteam deze dagen Wim en Margreet hadden ondertussen al de BBQ
opgestookt en de pannenkoeken klaar dus we konden heerlijk genieten van
al het lekkers. En uiteraard een lekker toetje. Na nog wat spelen op het veld
gingen de meeste kinderen naar huis en bleef er een mooi groepje over voor
het slaapfestijn. Film kijken, sjoelen, verhaal vertellen en nog even keten en
toen lekker slapen. Voor de slapers was er de oppasploeg die de hele nacht
om de beurt hebben gewaakt. Hulp die onmisbaar is dus ook hier is een
bedankje op zijn plaats. De ochtend begon met een ontbijtje en rustig wakker

worden en daarna nog even ravotten tot om 10.30 uur de andere kinderen
ook weer naar de ijsbaan kwamen voor een nieuwe dag plezier maken.
Touwtrekken, hindernisbaan, sponzenspel waren o.a. onderdelen van de
zeskamp. Bij een zeskamp hoort natuurlijk ook een stormbaan. De 35 meter
lange baan gaf veel plezier. De grote hielpen de kleintjes over de baan zoals
het hoort in een team samenwerken!!! Tussendoor zorgden Wim en Margreet
weer voor de lunch en natuurlijk was een ijsje op deze mooie dag onmisbaar.
Wij als organisatie kijken terug op 2 hele leuke en geslaagde dagen en gaan
zeker brainstormen voor volgend jaar; zodat de kinderen wederom kunnen
genieten van de kindervakantiedagen.
Wilt u ook een keer helpen dan ziet u alle handjes en suggesties welkom
zonder vrijwilligers kunnen wij niet!!! En we zijn alle vrijwilligers die dit jaar
hebben geholpen dan ook zeer dankbaar voor hun inzet op welke manier dan
ook.
Namens Stichting Maatvast en de organisatie graag tot volgend jaar!!!
Sandy

Themadisco back to school
Na de schoolvakantie is het weer tijd voor een nieuwschooljaar maar ook de
hoogste tijd voor een feestje!!! En daarom zal vrijdagavond 1 september de
“back to school” themadisco plaatsvinden voor alle jongens en meiden van
6 t/m 12 jaar.

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 leukste,
origineelste school out fit en neem al je klasgenoten mee voor een gezellig
disco feest met muziek verzorgt door de vaste DJ’s van Lightflash.
Tot 1 september,
Het disco team

Oproep voor onze rommelmarkt 2018
Wij willen in 2018 een grote rommelmarkt gaan houden in en om ons
dorpshuis “Het Eiland”.
Nu we zoveel verkocht hebben op de vorige markt zijn we weer op zoek naar
nieuwe spullen.
U kunt bijna alles kwijt bij ons. Zoals dvd’s. cd’s, boeken, platen,
keukengerei zoals potten pannen en bestek, servies, huisinrichting,
speelgoed, elektrische apparaten, kerstartikelen, nette kleding ook
kinderkleding en nog veel meer.
Heeft u een nette kast, dressoir of andere grote spullen neem dan ook
contact op met ons. Wij gaan dan proberen om deze via marktplaats te
verkopen.
Twijfelt u ergens over of heeft u vragen…..bel.
U kunt dus het hele jaar door spullen kwijt.
Tevens zoeken we vrijwilligers die willen helpen op de markt zelf.
Bel of mail me.
Leo Fijneman
lpmfijneman@planet.nl
tel: 0654696188
Te koop zwarte kunstlederen 3 zits bankstel ik goede en nette staat
afkomstig uit rookvrij huis. Afmetingen maximale breedte 195 cm, maximale
diepte 80 cm, zithoogte 44 cm, zitdiepte 49 cm.
Voor info en foto’s contact Leo zie gegevens hierboven.

Minidisco vrijdag 8 september
Vrijdagmiddag 8 september 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.
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.
De laatste minidisco was al gezellig druk dus we hopen weer vele van jullie te
mogen begroeten. Neem gerust wat vriendjes mee!!!
Tot bij de minidisco,
Sandy

Mooie opbrengst tijdens kofferbakmarkt
Zondag 20 augustus was het veld van de ijsbaan goed gevuld met
verkopende deelnemers aan de rommel/kofferbakmarkt. Het mooie weer zat
ons mee en mede dankzij de nieuwe spandoeken wisten bezoekers de ijsbaan
ook te vinden. De spandoeken zijn dan ook gekocht met de opbrengst van de
verkoop van ingezamelde spullen. De afgelopen weken heeft hij bij veel
mensen spullen mogen ophalen en weten te verkopen voor de ontwikkeling
van activiteiten in en rond het dorpshuis. In de voorverkoop zijn er o.a. al
130 puzzels, boeken, kussens, rieten mand, home trainers, tafeltjes, kasten,
tuinbankje, prosecco glazen, kinderbox, voetbalshirts, voetbalspel,
grasmaaier, stofzuiger, dvd’s, canvas doeken, airco en nog veel meer
verkocht. En natuurlijk hadden we grote kraam (15 meter) op de
rommelmarkt op de ijsbaan. De opbrengst van de voorverkoop was al
€ 500,00 en tijdens de markt is nog eens voor € 244,65 verkocht. Een
geweldig bedrag met dank aan bewoners en derden die de spullen aan ons
hebben gegeven. Nu is uw vraag natuurlijk wat gaan we doen met het geld??
Nou dat is aan de bewoners van het dorp. Iedereen met een leuk idee om een
activiteit te organiseren voor jong en oud kunnen wij financieel
ondersteunen. Dus laat uw fantasie op hol slaan en kom met een idee. Alle
aanvragen kunt u indienen via de mail eiland@maatvast.nl.
Hiermee willen wij ook iedereen
bedanken voor zijn of haar
belangeloze inzet bij de
rommelmarkt. Niet alleen met de
verkoop maar ook met de lol die
we hadden.
Leo Fijneman en Sandy

Winterbridge middagen
Vanaf oktober zullen wij op de 1e zondag van de maand, 6 maanden de
winterbridge middagen organiseren in dorpshuis Het Eiland.
Kom van 14.00 tot 17.30 uur bridgen en geniet van een aansluitend buffet.
Kosten € 5,00 bridgen&hapjes en € 10,00 voor deelname aan buffet
Inschrijven kan via de NBB site van BC Beinsdorp of neem contact op via
06-255237817

Pubquiz vrijdagavond 22 september
De aanmeldingen van de verschillende teams lopen al goed binnen dus hier
nog een reminder voor de quizliefhebbers die ook mee willen doen aan de
pubquiz op vrijdagavond 22 september. Zaal open 20.00 uur aanvang quiz
20.15 uur.
Stel een team samen van 4 personen 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 door een mail te sturen naar
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. Vermeld hierbij de naam van je
team.
Suzanne Goezinne

Oud papier
Donderdagochtend 7 sept. 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

Burendag 24 september fietstocht & BBQ
Maatvast en de dorpsraad doen samen mee aan de nationale burendag op
zondag 24 september a.s.. Na de zeer geslaagde fietstocht en BBQ van vorig
jaar gaan we ook dit jaar weer sportief aan de slag. De organisatie is
momenteel bezig met het uitstippelen van mooie routes waarbij verschillende
afstanden gereden kan worden. Dus ook geschikt voor families met kinderen.
Als afsluiting organiseren we voor de fietsers maar ook voor de niet fietsers
een gezellige buurt BBQ compleet met vlees, salades, stokbrood en sauzen in
het dorpshuis. Een gezellige mogelijkheid om eens met buren en
buurtgenoten kennis te maken.

Start van de fietstocht is bij het dorpshuis. Voor de 40 km is de start tussen
12.30 en 13.00 uur de overige afstanden kunnen tot uiterlijk 13.30 uur
starten.
Deelname aan de tocht is gratis. Onderweg zijn wij altijd bereikbaar voor
eventuele calamiteiten of pech onderweg.
Deelname aan de BBQ is € 7,50 voor de volwassenen en de 12+ ers . Voor de
kinderen tot 12 jaar kost het € 5,00. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Wilt of kunt u niet deelnemen aan de fietstocht maar wel aan de BBQ dan
kan dat natuurlijk ook. De BBQ start om 17.00 uur. Of wilt u wel fietsen
maar niet BBQ-en ook geen probleem….wel minder gezellig!!!
Bent u vegetarisch geen probleem maar vermeld dit even bij aanmelding.
We hopen natuurlijk op fantastisch mooi weer en voor een paar druppels zijn
we ook niet bang…….de BBQ gaat altijd door aangezien we ook in Het Eiland
kunnen eten.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september. Via de mail eiland@maatvast.nl.
of bel Sandy 0252-515142
Graag tot op burendag,
De organisatie

Klaverjassen met de harddraverijvereniging
Tijdens de feestweek van de Harddraverijvereniging Hillegom zal het
jaarlijkse klaverjastoernooi worden georganiseerd in dorpshuis het Eiland.
Klaverjasliefhebbers kunnen zich vanaf 19.00 uur aanmelden. Deelname is
€ 2,50 of € 1,25 op vertoon van donateurs/sponsorkaart. Er zijn mooie
prijzen en voor iedere deelnemer een kopje koffie of thee bij aanvang. Het
toernooi zal om 20.00 uur beginnen.
De organisatie Harddraverijvereniging i.s.m. klaverjasclub Beinsdorp

Bijeenkomstvereniging Fuchsiavrienden
De fuchsiavereniging organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten. De
najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 23 september in dorpshuis
Het Eiland.De middag begint om 14.00 uur en er zal iemand komen vertellen
over bolgewassen, bollen in het wild, historische tulpen en meer.
Bent u liefhebber van fuchsia’s kom dan eens langs. De vereniging
organiseert regelmatig open tuinendagen, fietstochten, busreizen, workshops
e.d. waarbij informatie wordt uitgewisseld en genoten van de mooie
diversiteit aan fuchsia’s.
Wilt u kennismaken kom dan eens lang of voor info bel. Secretaris dhr.
Reijerse 071-3010161 of mail f.reijerse@xs4all.nl

Open dorpsavond op dinsdag 29 augustus
Open dorpsavond???
Ja…op dinsdagavond 29 augustus in “het Eiland” staat vanaf 19.30 uur voor
iedereen die het leuk vind om met medebewoners in gesprek te gaan/komen
een kopje koffie of thee klaar.
Aan de hand van verschillende onderwerpen, thema’s en stellingen zullen
Beinsdorpers elkaar beter leren kennen en ontdekken wat het wonen in
Beinsdorp nu zo prettig of minder prettig maakt. Wie heeft dezelfde
interesses??? Zijn er mogelijkheden om samen een initiatief te nemen en
binnen het dorp uit te zetten??? Heeft iemand een probleem en kan een
ander daarbij helpen??? Zo maar wat punten die op deze avond naar boven
kunnen komen.
De avond is dus bedoeld om in een ongedwongen zetting met elkaar in
gesprek te komen. Dit kan aan de bar of in de zaal waar verschillende
onderwerpen aan de orde komen en waarop je kunt inhaken.
Ik hoop veel Beinsdorpers oude en nieuwe, jong en oud te mogen ontvangen;
en ben benieuwd wat deze open gesprekken aan nieuwe impulsen kan
opleveren voor Beinsdorp. De avond zal tot circa 21.30 uur duren maar
daarna bent u van harte welkom om aan de bar nog even na te praten.
Immers gezelligheid kent geen tijd!!!
U komt toch ook???
Graag tot 29 augustus,
Sandy

inleverdatum kopy volgende Ankertje is 20 september a.s.
via s.goezinne@quicknet.nl of op Venneperweg 1227.

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
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Thema disco 19. 30 uur

vrije inloop biljart 19.30 uur, Start Line dance 20.00 uur, start klaverjas
20.00 uur
Pastel tekenen 10.00 uur, Start yoga les 18.00 uur, repetitie toneel 20.00
uur
Start gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Start sjoelen 20.00
uur, vergadering dorpsraad 19.30 uur, vergadering Oriflame 19.00 uur
Oud papier inzamelen, bridge 19.45 uur
Minidisco 15.30 uur
Start yoga les 11.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 10.00 uur, yoga 18.00 uur, klaverjastoernooi 19.30 uur,
repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur

Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
Zomerbridge 19.45 uur
Pubquiz 20.00 uur
Bijeenkomst Fuchsiavereniging 13.00 uur
Burendag fietstocht&bbq 13.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 10.00 uur, 55+ soos 13.30 uur, repetitie toneel 20.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.30 uur
Walking wheels 10.00 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

