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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Sinds juni vorig jaar ben ik lid van de Dorpsraad en sinds 1 januari
secretaris. Het is leuk om te doen, want het is een leuke groep mensen en je
hoort nog eens wat van wat er zoal speelt in het dorp en in de gemeente
Haarlemmermeer. Want, wat doen wij eigenlijk als Dorpsraad?
Ik heb al eens iemand horen roepen: Zet mij maar in de Dorpsraad, want dan
hef ik hem morgen op! Ze doen niks en zitten er alleen maar voor hun eigen
belang!
Zoals je zult begrijpen ben ik het met dit ‘positieve’ geluid niet eens. Dus
zomaar eens wat zaken die de leden uit ‘eigen belang’ doen:









Een aantal leden is nauw betrokken bij allerlei activiteiten in het
Dorpshuis zoals de bingo, de kookclub, de jeugd disco en de
activiteiten voor Koningsdag. Ongetwijfeld vergeet ik er nog een paar.
Een van de leden heeft zich helemaal gestort op alle overleg rondom de
Duinpolderweg. Daarin heeft ze met hart en ziel het belang van
Beinsdorp (de verkeersdrukte op de Venneperweg en de Ringdijk)
verdedigd. Ze heeft zelfs samen met anderen een alternatief traject
voorgesteld, dat heel serieus is genomen door de provincies en volledig
in de gehele besluitvormingsprocedure is meegenomen. Dat heeft haar
heel veel tijd gekost. Dat vond ze ook leuk om te doen, maar echt niet
alleen uit eigen belang.
Drie leden bemoeien zich met de woon- en leefomgeving in Beinsdorp.
Dat houdt in dat ze signaleren waar de openbare weg gebreken
vertoont. Denk dan aan slecht maaibeleid, gaten in het wegdek,
onveilige verkeerssituaties of onlogische oplossingen vanuit de
gemeente. Kort geleden is er weer een schouw geweest. Dan wordt
samen met de gebiedsmanagers door het dorp gelopen en problemen
gesignaleerd. Naar aanleiding van die schouw zijn nu eindelijk die rare
varkensruggen bij de parkeerplaatsen bij de glas-en papierbak
verwijderd. Heeft drie (!) jaar geduurd, maar het is gelukt. Zo is ook het
voorstel ontstaan om bij het oude speelplaatsje in De Rietkraag een
perkje met een boom aan te leggen. En er komen nog wat
verbeteringen aan.
Dankzij de Dorpsraad wordt de overlast van de sommige jongeren nu
serieus aangepakt.
Binnen de gemeente is de Nota Visie Ringdijk in roulatie. Ik denk dat
dit nauwelijks bekend is bij jullie, maar deze Visie gaat over de parels
aan de ringdijk en welke prachtige plannen de gemeente daarmee
heeft. Helaas wordt Beinsdorp hierin slechts vier keer genoemd en
staan we bepaald niet hoog op de prioriteitenlijst. Toch houden we als
Dorpsraad de vinger aan de pols. Mocht je belangstelling hebben,

stuur een mailtje aan info@dorpsraadbeinsdorp.nl. Ook op de website
van de gemeente is deze Visie te downloaden.
 Ook bij de vele plannen rondom de bouw van woningen in en rond
Beinsdorp wordt de Dorpsraad betrokken. Er is echter wel een
dilemma. Als Dorpsraad zijn wij niet gekozen, we hebben geen
ledenvergadering en verantwoording hoeven we eigenlijk alleen aan
onszelf af te leggen. Gezien alles wat er nu en de komende jaren gaat
spelen, is dat eigenlijk niet zo verstandig. Als Dorpsraad willen we zo
goed mogelijk het dorp vertegenwoordigen, maar hoe en wanneer?
Wanneer informeren we jullie over plannen? Als ze nog heel prematuur
zijn, dan kan er nog van alles veranderen en is er mogelijk al onrust
voor dat er iets gebeurt. Wie bepaalt nu eigenlijk wat goed is voor
Beinsdorp? Er voor het gemak maar even van uitgaande dat je daar
binnen het dorp een eensluidende mening over krijgt…..
Kortom, laat eens horen hoe jullie dit zien. Als Dorpsraad voelen we ons
graag gesteund door meningen en ideeën uit het dorp. En echt niet alleen uit
eigen belang!
Groeten vanaf de Ringdijk
Pim Nederstigt
Secretaris Dorpsraad Beinsdorp

Koningsdag met o.a. Oranje bingo
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 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

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:
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.

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. Wilt 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!!!

Ben jij klaar voor een nieuwe levensstijl?
Mijn naam is Lisanne van Beelen, ik ben gediplomeerd gewichtsconsulent en
sportvoedingsdeskundige, en sinds kort is mijn praktijk aan huis
“Voedingscoach Lisanne” gevestigd aan de Venneperweg in ons gezellige
dorp.
Wil jij afvallen, aankomen, gezonder zijn of beter presteren in sport? Ik kan
je daarbij helpen. Door middel van gezonder eten en bewegen, kan je veel
bereiken. Ik geef je geen strenge restricties of diëten, maar richtlijnen hoe jij
jouw voedingspatroon beter kan indelen om jouw doel te halen. In plaats van
het verbieden van voedingsmiddelen gaan we samen op zoek naar
alternatieven waar jij je prettig bij voelt. Je zal merken dat de nieuwe
levensstijl steeds beter bij je gaat passen en je nooit meer terug wilt naar het
oude. Soms gaat het makkelijk en soms heb je hulp nodig, ik ben er voor
jou!
Ben jij klaar voor een nieuwe levensstijl? Neem dan contact met me op:
www.voedingscoachlisanne.com
info@voedingscoachlisanne.com
06-83565431
Venneperweg 572

Volle zaal bij de pubquiz
Zaterdagavond 7 april j.l. was de 3e editie van de pubquiz. Met 11
deelnemende teams een volle zaal. De vragen waren weer zeer divers van
makkelijk tot moeilijk; wat het voor alle deelnemers leuk maakt. In de pauze
voor ieder team bittergarnituur en uit eindelijk een leuke prijs voor het
winnende team een dinercheque t.w.v. € 50,00 bij Proeflokaal Bregje.
Het winnende team was dit maal “het gouden ei”. Met maar 1 punt verschil
haalde zij de hoofdprijs binnen.

Voor het team met de minste punten was er de poedelprijs en deze ging dit
keer naar de “Deutz groep”. Zij namen een doosje chocolade als troost mee
naar huis.
De organisatie bedankt ieder voor de gezellige avond en leuke reacties en
gaan zich buigen over de volgende pubquiz in het najaar!!!
Tot de volgende keer,
Suzanne en Nicole

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

Paashaas brengt bezoek aan de paasbrunch
2e Paasdag begon de keukenbrigade al vroeg met de voorbereidingen van de
paasbrunch met maar liefst 50 gasten jong en oud. Eieren werden gekookt,
fruit werd gesneden, dikkertjes werden gebakken, scones gingen de oven in,
salades werden opgemaakt etc. een gezellige paasbrunch voor jong en oud.
Het buffet werd dan ook goed gevuld met voor ieder wat wils en dit is mede
mogelijk gemaakt door de bijdrage die Stichting Maatvast mocht ontvangen
vanuit het ouderenfonds. Hierdoor konden we geheel kosteloos de aanwezige
senioren in Beinsdorp van deze brunch laten genieten en wat dan ook zeer
werd gewaardeerd.

De paashaas kwam ook een bezoekje brengen maar door het wat
regenachtige weer konden we niet naar buiten om eieren te zoeken. Maar de
paashaas bracht het eieren memoryspel mee wat hij samen met de kinderen
heeft gespeeld. En natuurlijk had hij voor ieder kind een lekkere
paasverassing bij zich.
Bij deze wil ik de paashaas en de dames en heren die hebben geholpen bij de
voorbereidingen hartelijk bedanken voor hun inzet!!! De ontvangen
complimenten zijn ook voor jullie…..
Sandy

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 mei 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 start op donderdag 31 mei. Wekelijks kunt u komen bridgen
de avonden starten om 19.45 uur.
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)

BLL 1 juli u komt toch ook!!!!
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 het er nu uitziet een top line up en de
medewerking van de DJ’s van Lightflash.
Wij hebben er zin in………..dus noteer de datum in uw agenda!!!!
Voor de kids willen wij wederom een luchtkussen plaatsen deze dag
maar dan alleen als wij hiervoor voldoende toezicht kunnen regelen. Bij
deze dus een oproep hiervoor. Wilt u deze dag een korte periode
toezicht houden en zorgen dat het kussen alleen wordt gebruikt de
jongere kinderen om zo ongelukken te voorkomen dan heel graag. Hoe
meer mensen zich melden hoe korter de periode is en hoe meer de
kinderen kunnen genieten!!! U kunt zich melden via eiland@maatvast.nl
of bel 0252-515142
Tot 1 juli,
Joost en Sandy

Kaarzenzakken versieren voor het goede doel
In het weekend van 26 en 27 mei zal de “Samenloop voor Hoop” weer
plaatsvinden met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF.
Namens Stichting Maatvast zullen er 2 teams gaan lopen. Vorig jaar zelf
mogen ervaren hoe het is om mee te lopen en hoe mooi en indrukwekkend
dat is. Dit jaar hebben wij in Beinsdorp een activiteit waardoor meelopen
geen optie is; maar dat betekent niet dat wij geen steentje gaan bijdragen.
Uit het potje verzameld met verkoop van goede bruikbare spullen hebben wij
20 kaarzenzakken gekocht waarvan de opbrengst van 100 euro direct naar
het KWF gaat.
Deze zakken wil ik graag met de kinderen (vanaf 4 jaar) op
vrijdagmiddag 18 mei gaan versieren.
Dit zal van 16.00 tot 17.00 uur plaatsvinden in Het Eiland. De versierde
zakken zullen afgegeven worden en tijdens de samenloop in Badhoevedorp
op 26/27 mei langs de route geplaatst gaan worden.

Wilt u zoon/dochter komen helpen met het versieren dan zijn ze 18 mei van
harte welkom. Voor ieder kind is er een beker limonade en een snoepje. Bij
mooi weer gaan we lekker buiten zitten!!!
Wilt u financieel een steentje bijdrage en het KWF steunen bij hun
werkzaamheden en onderzoek naar kanker, dan kan dit ook. Op de bar staat
een donatiepot waarin iedere bijdrage welkom is.
Sandy

Nieuw gamen op groot scherm & pizza/patat eten
Vind jij gamen ook zo leuk en ben je 10+ kom dan dinsdag 1 mei naar het
Eiland om samen o.a. Mario Kart, FIFA 18, Rocket League te spelen en pizza
of patat te eten.

Om 18.00 uur beginnen we met pizza of patat eten en ijs toe en daarna gaan
we tegen elkaar gamen op het grote scherm. Dit kan met 4 personen tegelijk
dus je bent steeds snel aan de beurt. Moet je even wachten dan kun je
ondertussen darten of kijken hoe de andere het doen.
Deelname incl. het eten € 4,00. Aanmelden kan via de mail
eiland@maatvast.nl of bel. 0252-515142.
Tot 1 mei,
Milco Goezinne

Mini disco steeds meer kleine
bezoekers
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.
Vrijdag 8 juni van 15.30 tot 17.00 uur. De entree € 1,50
per kind. En in de avond van 19.30 tot 21.30 voor de
oudere kids 6 t/m 12 jaar

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

Pastel tekenen 09.30 uur, gamen&eten 18.00 uur, mannenkookles 19.00
uur, Yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30
uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Oud papier ophalen, bridge 19.45 uur

Yoga 11.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur, klaverjassen 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur

Yoga 11.00 uur
Vrije inloop biljart 19.30 uur, Line dance 20.00 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, kookworkshop 18.00 uur, yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Bijeenkomst Oriflame 19.30 uur
Yoga 11.30 uur
Pastel tekenen 09.30 uur, Yoga 19.00 uur
Gym 55+ 09.30 uur, Vrije inloop biljart 19.30 uur, zomer sjoelen 20.00 uur
Postzegelvereniging 19.30 uur
Rommelmarkt 09.30 uur
Pasteltekenen 09.30 uur, Yoga 19.00 uur, vergadering Ons Genoegen
Gym 55+ 09.30 uur, Kookworkshop 18.00 uur, Vrije inloop biljart 19.30
uur, zomer sjoelen 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

