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Voorwoord
Een nieuw jaar is begonnen, ook voor de Dorpsraad.
Na 28 jaar heeft Thea Verbeek afscheid genomen van de Dorpsraad. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie hebben we haar al uitgebreid bedankt voor haar inzet
maar ik wil Thea ook persoonlijk nog bedanken voor de fijne samenwerking!
We zullen haar nog regelmatig zien want ze blijft de kooklessen en andere
activiteiten nog doen.
Ik mag vanaf nu het stokje van voorzitter van haar overnemen. Dit is voor
mij een nieuwe uitdagende functie binnen de Dorpsraad en heb er heel veel
zin in.
Pim Nederstigt zal het secretariaat van mij overnemen waardoor de
Dorpsraad weer goed van start kan gaan in het nieuwe jaar.
Onze dorpsgenoot Esmée Visser gaat naar de Olympische Spelen, wat is dat
gaaf!! Natuurlijk zijn wij daar heel trots op. Vrijdag 16 februari zal zij de
5000m schaatsen, wat zou het leuk zijn als ons dorpshuis vol zit om Esmée
aan te moedigen. Samen met Sandy en de ijsclub gaan we er een gezellige
middag van maken. Verderop vindt u hiervoor een oproep, kom gezellig
kijken!
Er gebeuren niet alleen maar leuke dingen in ons dorp, helaas ook
vervelende zaken. Voor inbraken en/of verdachte personen en noodoproepen
hebben wij een Whatsapp- preventie-groep gemaakt. Dit is uitsluitend voor
korte noodoproepen. Ik noem het nog even want men heeft de neiging om er
een chat van te maken. Dit is natuurlijk goed bedoeld maar dan is het effect
weg. Daarom hebben we de “huisregels” verderop in dit Ankertje opnieuw
geplaatst.
Van de Gemeente hebben wij de tip gekregen van een nieuw app: Buiten
Beter. Deze kunt u gebruiken voor meldingen over kapot wegdek, scheve
bomen, zwerfafval, kapotte straatverlichting of alle andere wensen en ideeën
voor de Gemeente.
Indien u dit niet via de app kunt doen kunt u uiteraard de Gemeente bellen
op telefoonnummer 0900-1852. Schroom niet om dat te doen, zo houden we
ons dorp netjes en schoon.
Ik wens u allen een mooi en gezond jaar, voor vragen of opmerkingen weet u
ons(Dorpsraad) hopelijk te vinden.
Met vriendelijke groet,
Wendy Oudshoorn

Een goede buur....
Voor ons is dat gezegde weer eens zeer waar gebleken toen mijn vader, Jan
Been van Rietkraag 62, drie maanden door moest brengen in revalidatie
centrum Zuiderhout in Haarlem na een CVA in september.
Niet alleen kwamen de goede wensen regelmatig en vaak, in eigen persoon,
per telefoon, per kaart etc., maar nog belangrijker, mijn moeder die zelf niet
rijdt, vond iedere dag iemand die zo goed was om haar naar Haarlem te
rijden om mijn vader te bezoeken. En heel vaak waren dat de buren uit de
Rietkraag!
Dus wil ik deze gelegenheid nemen om die buren en familieleden in
Beinsdorp die meer gedaan hebben dan we ooit hadden kunnen verwachten
of zelfs maar hopen, heel heel hartelijk bedanken namens mijn ouders voor
alles wat ze gedaan hebben en nog doen sinds Papa weer thuis is.
Voor mij, als enig kind dat ver weg in America woont, zijn deze buren,
vrienden, een zegening en een reden voor grote dankbaarheid.....dus bedankt
Beinsdorp, jullie bewijzen het beste dat je van kleine dorpen kan zeggen!
Carin Ashman

Dankbetuiging
Na het overlijden van mijn man, Cock Been, op 22 december j.l. heb ik veel
steun gehad aan de lieve woorden en kaarten die ik heb mogen ontvangen.
Bij deze mijn dank hiervoor,
Patricia Been

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!!!

Oproep voor hulp bij rommelmarkt 27 mei a.s.
Zondag 27 mei organiseren wij van 09.30 tot 15.30 uur een grote
rommelmarkt in Het Eiland met alle spullen die wij aan het verzamelen zijn
en al hebben verzameld tot nu toe. Nu zoeken wij voor de 26e en de 27e
mensen die het leuk vinden om te helpen met het klaar zetten, verkopen van
kleding, boeken elektronica etc.
Heeft u een paar uurtjes tijd dan bent u van harte welkom wij zorgen voor de
koffie en een broodje. Met de opbrengst organiseren wij weer leuke
activiteiten voor jong en oud.
Wilt u helpen hele dag of paar uurtjes of meer info bel 0252-515142 of mail
eiland@maatvast.nl

Oud papier
Donderdagochtend 1 februari 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

Dolle dinsdag maaltijd en avond voor de 55+ ers
Februari betekent carnaval en dus op dinsdag 13 februari Dolle Dinsdag en
tijd voor een gezellige avond voor de 55+ers met een knipoog naar carnaval.

Om 17.00 uur beginnen we met een lekkere maaltijd en daarna bouwen we
een feestje met muziek, gekkigheid en lekkere hapjes tussendoor.
Deelname kost 7,50 p.p. incl. de maaltijd en hapjes. De drankjes zijn voor
eigen rekening.
Aanmelden kan tot 8 februari bij Sandy 0252-515142 of mail
eiland@maatvast.nl
Graag tot 13 februari,
Het kookteam

Laatste huis aan huis bezorging van het Ankertje
De afgelopen edities heeft u de vraag gehad of u het Ankertje nog in uw
brievenbus zou willen ontvangen. Dit uit oogpunt van milieu en kosten
besparing. De bewoners die hebben gereageerd zullen na dit Ankertje nog
maandelijks de papierenversie in hun brievenbus ontvangen. Voor de
bewoners die niet hebben gereageerd zal deze editie dus de laatste zijn die
huis aan huis bezorgd is. Uiteraard kunt u gebruik blijven maken van de
digitale versie daarvoor meld u zich aan door een mail te sturen naar
info@dorpsraadbeinsdorp.nl in het dorpshuis zelf liggen ook altijd een aantal
papieren exemplaren om mee te nemen. Deze zijn tijdens openingstijden af te
halen.
m.v.g. de dorpsraad

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

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.

Oproep vrijwilligers NL doet aktie Beinsdorp
Zaterdag 10 maart doen wij van Stichting Maatvast en de dorpsraad mee aan
de landelijke aktie NL Doet. Met hulp van vrijwilligers en bijdrage vanuit het
Oranje Fonds en de pot die is ontstaan vanuit de inzameling en verkoop van
rommelmarktspullen gaan we de volgende punten proberen uit te voeren. De
toiletten in het dorpshuis opfleuren met o.a. een kleurtje en nieuwe spiegels.
En nog wat verfklussen die afgemaakt moeten worden in en rond de bar. Het
spuiten van de rekken in de grote zaal. De bloembakken in het dorp
herplaatsen en opknappen met beplanting en nieuwe grond waar nodig. Vind
u het leuk om samen met ons 1 dag(deel) bezig te zijn en bent u in het bezit
van groene vingers, handige handjes dan bent u van harte welkom.
Wij zorgen voor koffie, lunch en lekkere trek!!!!
Heeft u 10 maart tijd om een handje te helpen dan kunt
u mij mailen of bellen. eiland@maatvast.nl of 0252515142.
M.v.g. Sandy

Kliff en Kompanen brengen muzikaal programma
rond Cliff Richard
Zaterdag 17 februari zullen Kliff & Kompanen voor de laatste keer hun
theaterprogramma “Cliff Richard en tijdgenoten” brengen. En “Het Eiland”
heeft de eer om dit laatste optreden te mogen ontvangen.
Voor iedereen die eerder dit programma heeft moeten
missen dus nog een laatste kans om deze bij te wonen.
Voor liefhebbers van deze muziek een aanrader!!!! Een
muzikale avond met daarnaast oude beelden via groot
scherm en bijbehorende verhalen.
Kaarten zijn vanaf heden te bestellen via
eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142. Kaarten incl.
het boerenkool/zuurkool buffet kosten 5,00 p.p. en
zonder maaltijd kosten de kaarten 3,50 p.p..
Wilt u mee eten dan zijn de kaarten te bestellen tot 5 febr. a.s. en vol is vol.
De zaal is open vanaf 19.00 uur de maaltijd is om 19.30 uur en het
programma start om 20.00 uur.

Nieuwe tijden yogales op dinsdag avond
Vanaf dinsdag 16 januari starten de wekelijks yogalessen op de
dinsdagavond om 19.00 uur i.p.v. 17.30 uur. De les duurt 1,5 uur en kosten
€ 10,- per les. (pin betaling is mogelijk).

De lestijden op de zondag blijven van 11.30 tot 13.00 uur. Heeft u interesse
of wilt u een keer een les volgen om te kijken of yoga iets voor u is kom dan
langs op de zondagochtend of dinsdagavond.
Graag tot ziens
Docente Diana

De 5000m race van Esmee Visser op groot scherm
Uiteraard zijn we heel trots op onze Beinsdorpse Esmee Visser die een
fantastische prestatie heeft geleverd tijdens de EK schaatsen en zich heeft
weten te plaatsen voor de 5000 meter tijdens de Olympisch Spelen. Dit
vraagt om aandacht en daarom tijd om de koppen bij elkaar te steken. Een
avond brainstormen met bestuur van de IJsclub, enthousiaste bewoonster
en Wendy namens de dorpsraad brengt ons tot het volgende…..
Wij willen Esmee vanuit Beinsdorp steunen door met zoveel mogelijk mensen
de wedstrijd samen te kijken op groot scherm in Het Eiland. Dat met dank
aan Stichting Maatvast met een nieuwe beamer gebracht kan worden!!!
Vrijdag 16 februari is de dag van de 5000 meter en daarom gaan de deuren
van Het Eiland om 11.00 uur open voor iedereen die samen met ons Esmee
wil komen aanmoedigen. Er staat voor iedereen een kopje koffie/thee/
limonade klaar met wat lekkers erbij met dank aan ijsclub en dorpsraad.
Gezien de tijd van de wedstrijd is er verse erwtensoep, warme chocomel,
glühwein en broodjes worst verkrijgbaar bij onze koek en zopie bar.

Het Eiland is deze dag Oranje getint dus doet u ook mee en komt u graag
kijken laat het dan even weten zodat we rekening kunnen houden met onze
inkoop voor deze dag. Mail of bel even met de mededeling dat u aanwezig wilt
zijn en met hoeveel personen. 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl.
We hopen er een mooie happening van te maken!!!
Tot 16 februari,
De organisatie

Nieuws vanuit de klaverjasclub.
Een gezellige middag klaverjassen. Om ±13.30u waren 56 deelnemers
ingeschreven en kon het toernooi beginnen. 14 tafels met klaverjassers die
hun geliefde kaartspel speelde. Na de 1e ronde stonden Joke v. Beek en Irma
Boot bovenaan met 2209 pt. Na 4 ronden werd Theo Hogervorst, al jaren lid
van klaverjasclub Beinsdorp, winnaar van het toernooi met een totaal van
7578 punten.

Er werd dit toernooi weer geklaverjast voor vleesbonnen die aan de vijftien
beste spelers werden uitgereikt. De meeste pitten (6) werd door Aad
Stroombergen gehaald. De poedelprijs een lekkere leverworst werd gewonnen
door Frans Otte met 4804 pt. Hr. Cock van Andel had weer voor diverse
pittenprijsjes gezorgd. Na de prijsuitreiking volgde nog een loterij met mooie
prijzen. De hoofdprijs een gourmet set ging naar Bob Gladon. Het is een goed
en gezellig toernooi geweest. In december 2018 zien we graag alle
klaverjassers terug voor dit jaarlijkse toernooi.
Een laatste bericht,
Op maandag 1 januari ontvingen wij het bericht dat hr. Cock van Andel is
overleden. Cock was ook aanwezig op het oudejaarstoernooi. Jaren lang heeft
Cock de pitten prijzen en nog vele andere prijsjes voor de club verzorgd en
was altijd bij de toernooien aanwezig. Hiervoor wil het bestuur van
Klaverjasclub Beinsdorp onze dank uitspreken en willen wij de nabestaande
van Cock heel veel sterkte toe wensen.
K.J.C. Beinsdorp,
Secretaris, Erna Gladon

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

Dorpshuis 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.

Carnaval Disco voor de mini’s
Vrijdagmiddag 9 februari 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.
En omdat het carnaval is deze maand mogen de kinderen verkleed komen!!!
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 “Carnaval” 9 februari
Vrijdagavond 9 februari staat de volgende themadisco op het programma.
Het feest voor de jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar. Het thema is
“carnaval” en dus de mogelijkheid om je lekker uit te dossen in wat je maar
wilt!!!!

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, gekste r
outfit en neem al je klasgenoten mee voor ons carnavals disco feest met
muziek verzorgt door de vaste DJ’s van Lightflash.
Tot 9 februari,
Het disco team

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 11 februari en aanmelden
voor deelname aan de maaltijd kan tot 3 januari.

Kleurplaat carnaval 2018

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 o.a. gehaakt aan
de grootste deken van Nederland door het haken van granny square’s.

Maar natuurlijk kunt u ook iets anders haken, breien of maken. Zo worden er
al mooie karten 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. Bij de bar kunt u een kopje koffie/thee krijgen maar
de deelname is verder gratis. Wilt u een keer een kijkje nemen dan bent u van
harte welkom en staat er een kopje koffie/thee ter kennismaking voor u
klaar!!!
Heeft u vragen stel ze gerust 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl
Sandy

Ons Genoegen organiseert workshop toneel
Dinsdag 13 februari organiseert toneelvereniging “Ons Genoegen” in Het
Eiland een workshop waarin je de sfeer kunt proeven van toneelspelen bij een
amateurvereniging als Ons Genoegen.
Dus ben jij ook een podiumbeest dan zoeken wij jou!!!
Inloop is vanaf 20.00 uur de workshop begint om 20.30 uur.
Meer informatie?? info@onsgenoegen.net
Graag tot ziens bij “Ons Genoegen”

AGENDA FEBRUARI 2018

Do.
vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.

1 febr.
2 febr.
3 febr.
4 febr.
5 febr.

Ma.

6 febr.
7 febr.
8 febr.
9 febr.
10 febr.
11 febr.
12 febr.

Di.

13 febr.

Wo.

14 febr.
15 febr.
16 febr.
17 febr.
18 febr.
19 febr.

Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.

Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.

20 febr.
21 febr.
22 febr.
23 febr.
24 febr.
25 febr.
26 febr.
27 febr.
28 febr.

Oud papier ophalen, bridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00
uur, klaverjassen 20.00 uur, vergadering sjoelen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea café 13.30 uur, yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Minidisco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur
Yoga 11.00 uur, bridgemiddag 14.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00
uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, dolle dinsdag
17.00 uur, workshop toneel 20.00 uur, geen yoga
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Esmee Visser OS op groot scherm 11.00 uur
Koppel sjoeltoernooi 10.00 uur, muziekavond Kliff& Kompanen 19.00 uur
Yoga 11.30 uur
Pastel schilderen, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur,
klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, Yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, sjoelen 20.00 uur
bridge 19.45 uur
Postzegelvereniging 19.00 uur
Yoga 11.30 uur
Pastel schilderen, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur,
klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, 55+ soos & crea cafe 13.30 uur, Yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, Sjoelen 20.00 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

