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Voorzieningen:
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Inleveren vet:
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Ophalen rommelmarkt spullen:

iedere 1e donderdag van de maand
mogelijk tijdens openstelling in het dorpshuis
open tijdens openstelling dorpshuis
Leo Fijneman 06-54696188

Voorwoord
Beste Beinsdorpers,
Het nieuwe jaar is helaas nog niet winters begonnen, sneeuw en ijs laten
nog op zich laten wachten helaas. Een winterseizoen is toch pas een
winterseizoen als er sneeuw en ijs is geweest. Het is een tijd geleden dat we
hebben kunnen schaatsen op de schaatsbaan van Beinsdorp.
Deze wintermaanden zijn wel ruig, guur en nat begonnen. De stormen die
ons land/ dorp hebben getroffen hebben zelfs namen gekregen; eerst Ciara,
paar dagen later Dennis en Ellen was de laatste storm die we hebben gehad.
Wat gaat het weer verder brengen dit jaar? Enorm warme zomers? Heeft dit
allemaal te maken met de opwarming van de aarde?!
Van deze extremen kunnen we hinder ondervinden in ons Dorp, Het is
algemeen bekend dat er verschillende huishoudens aan de Venneperweg en
Rietkraag kampen met wateroverlast. Als u wateroverlast heeft ondervonden
horen we dat graag, want dan kunnen wij dit oppakken in de dorpsraad.
Een paar vandalen hebben op vele verschillende plekken in Beinsdorp hun
graffiti achtergelaten. Als je iets gezien hebt of hinder hiervan heeft
ondervonden meld dit dan in de Buitenbeter app van de gemeente.
Nu weer wat leuk nieuws; aankomende periode zijn er weer leuke
interessante activiteiten te doen in ’t Eiland. Nieuw is bijvoorbeeld een
kookworkshop voor jongeren. Wees er snel bij en schrijf je in. De
verschillende activiteiten zijn te vinden in de agenda die u kunt lezen in ’t
Ankertje en anders op de website van Beinsdorp;
www.dorpsraadbeinsdorp.nl
Tot slot als u het leuk vind om betrokken te raken bij wat er speelt in uw
dorp, bent u altijd welkom om het team van de dorpsraad te versterken. Wij
zijn altijd benieuwd naar uw mening!
Met vriendelijke groet namens de dorpsraad.
Sander Bergonje

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

Jeugdcircus Acrobatico heeft Beinsdorp laten
genieten
Na een hele middag hard werken door de bouwploeg van Acrabatico konden
de aanwezige genieten van de maar liefst 39 kinderen van het jeugd circus
die met volle overgave hun kunsten vertoonden tijdens de voorstelling
“Foresta Magica”.
Onze dank gaat uit naar toneelvereniging Ons Genoegen die ons een donatie
heeft gegeven waarmee we deze voorstelling naar het dorpshuis konden
halen. Er was veel te zien deze avond acrobatiek op de grond maar ook in de
lucht met hoepel, touw en doeken of lopend op het koord. Op eenwielfietsen,
rolschaatsen, acts met hoepels en touwen, jongleren alles kwam voorbij.
Regelmatig hoorde je in de zaal de wauw en woh voorbij komen.
In de pauze was er voor iedereen wat te drinken en een zakje chips en aan
het eind ging iedereen met een grote glimlach op het gezicht naar huis.

Rommelmarkt/kofferbakmarkt mei
Stichting Actief Beinsdorp organiseert zondag 17 mei weer een
rommelmarkt/kofferbakmarkt bij het Eiland. Er zijn weer veel leuke mooie
spullen ingezameld maar heeft u nog spullen die wij mogen verkopen voor
onze activiteiten dan zijn wij u zeer dankbaar. Heeft u spullen die u graag
zelf wilt verkopen dan bent u ook van harte welkom huur dan een tafel of
een kofferbak plek. Info bel 0252-515142
De markt zal plaatsvinden van 09.30 uur tot 13.30 uur

Toneelvereniging Pankras bracht “Zonde van de
zusters”
Met lovende kritieken speelde toneelvereniging Pankras op hun thuisbasis in
Sassenheim; met veel plezier het stuk “Zonde van de zusters”. Na het zien
van de voorstelling in Het Eiland op zaterdag 1 februari j.l. kan ik beamen
dat deze lovende kritieken terecht waren. De 100 aanwezigen hebben
allemaal genoten van deze voorstelling waarin veel humor zat.

Veel gehoord deze avond was dan ook de zin…. voor herhaling vatbaar…..we
hopen dat toneelvereniging Pankras ook met veel plezier terug kijkt op deze
voorstelling en dat we kunnen kijken naar een vervolg op deze zeer geslaagde
avond.

Boekenmarkt druk bezocht
Zaterdag 15 februari stonden de deuren
van dorpshuis Het Eiland open voor de
boekenmarkt van Stichting Actief
Beinsdorp.
De markt stond vol met boeken, lp’s,
cd’s en dvd’s. De mensen wisten de
markt goed te vinden en zijn er vele met
tassen vol naar huis gegaan. De totale
opbrengst was € 570,00 dus er zijn maar
liefst 1140 items verkocht. De opbrengst
komt net als altijd ten goede aan
initiatieven voor het dorp.

Hulp gezocht voor NL Doet dag 14 maart
Tijdens NL Doet gaan veel vrijwilligers in hun wijk of buurt aan de slag met
een klus. Ook wij hebben met Stichting Maatvast op veel locaties een klus
aangemeld die in of rond de dorpshuizen zullen plaatsvinden. Dankzij de
bijdrage’s geschonken door het Oranje Fonds zullen deze op 13 en14 maart
worden uitgevoerd.

In Beinsdorp hebben we ook een bijdrage ontvangen en daarmee gaan we het
groen rond het dorpshuis en de bloembakken in het dorp aanpakken. .
Nu de vraag wie wil ons zaterdag 14 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur
komen helpen???? Wij zorgen voor materiaal, koffie, thee, limonade en
natuurlijk wat lekkers!!!
Wilt u helpen al is het maar een uurtje laat het dan even weten via de
mail eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.
Vele handen maken licht werk….
B.v.d. Sandy

Dinsdag 24 maart 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 mandje of bakje mee waarin u het stuk wilt maken
dan verzorgen wij de rest. Heeft u zelf decoratie materiaal wat u erin wilt
verwerken 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

Start kooklessen voor tieners
Op 1 april 2020 starten er kooklessen voor meisjes en jongens van 12 t/m
15 jaar.
Iedereen die graag wil leren koken of het wat beter wil leren kan zich
hiervoor aanmelden.
Er worden 6 lessen gegeven waarin de eerste beginselen van het koken
worden behandeld.
Als de deelnemers al enige ervaring hebben met koken zullen de lessen
daarop worden aangepast.
De tijden van de lessen zijn op woensdagavond van 19.00 uur tot ongeveer
20.30 uur en worden gehouden in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in
Beinsdorp.
De prijs voor 6 lessen is € 60,-. De lessen gaan door als er minimaal 6
personen zich hebben aangemeld. Er kunnen maximaal 8 personen
deelnemen.
Als je meer informatie wilt of je wilt je aanmelden, bel dan met Thea Verbeek,
0252-529892.

Stichting Actief Beinsdorp nodigt jong en oud uit
voor een gezellige Paasbrunch
Maandag 13 april op 2e Paasdag organiseert Stichting Actief Beinsdorp een
gezellige paasbrunch voor jong en oud in dorpshuis Het Eiland. Van 11.00
tot 13.00 uur genieten van een aangeklede paastafel met allemaal lekkers.
Voor de kinderen komt de paashaas langs, ligt er een mooie kleurplaat en
gaan we natuurlijk paaseieren zoeken in de speeltuin.
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 5 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 13 april,

Gezocht
Carnaval is net voorbij dus wellicht dat u verkleedkleren heeft die u niet
meer gaat gebruiken. Voor de mini disco zoek ik namelijk verkleedkleren
voor de kinderen in de leeftijd 2 t/m 6 jaar. We hebben gemerkt dat ze het
heel leuk vinden als er verkleedkleren aanwezig zijn. Zijn u kinderen/
kleinkinderen er uitgegroeid dan zijn wij er erg blij mee. U kunt het afgeven
in het dorpshuis op de maandag, woensdag of donderdagavond of bel 0252515142

Start kooklessen voor jeugd van 9 tot 12 jaar
Vanaf dinsdagmiddag 7 april start er in “Het Eiland” weer een cursus van
6 kooklessen voor de jeugd van 9 tot 12 jaar.
Tijdens deze lessen leren jullie elke week een eenvoudig gerecht waarbij de
nadruk ligt op gebruik van verse ingrediënten. Daarnaast krijgen jullie ook
informatie over de gebruikte ingrediënten.
Wat tijdens de lessen gemaakt wordt mogen jullie mee naar huis nemen
zodat ze thuis ook kunnen proeven van jullie kookkunsten. Voor de eerste
les moet dan ook een kleine pan met deksel meegebracht worden. Verder
krijgen jullie ook de recepten mee naar huis zodat jullie het nog eens zelf
kunnen klaar maken.
De data van de 6 lessen zijn dinsdag 7, 14, 21, 28 april en 12 en 19 mei. De
lessen starten om 15.30 uur en zijn circa 16.45 uur afgelopen.
Kosten voor de 6 lessen zijn € 45,00 te
voldoen bij de eerste les.
De cursus gaat door bij minimaal 6
deelnemers en er is plek voor maximaal 8
deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 28
augustus via de mail eiland@maatvast.nl of
bel 0252-515142.

Oud papier inzameling
Beste dorpsgenoten,
U hebt het ongetwijfeld wel eens opgemerkt, al jarenlang wordt in ons dorp
elke maand oud papier opgehaald. Het maakt niet uit wat voor weer het is,
de mannen van de papierploeg komen langs. Zij doen dit geheel belangeloos
en met de opbrengst worden leuke dingen gedaan voor de ouderen in
Beinsdorp. Naast de jaarlijkse uitgaansdag, waarvoor een stijgende
belangstelling is, krijgt deze groep ook met feestdagen een smakelijke
attentie. Ook de wekelijkse ouderensoos profiteert ervan.
Helpt u mee de opbrengst te verhogen? Het zou mooi zijn als iedereen op de
eerste donderdag van de maand voor half negen het oud papier aan de weg
zet. Wij zijn er blij mee en het kan ons nooit teveel zijn!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het seniorenbestuur.

GEVRAAGD
NOG GOEDE EN BRUIKBARE ROMMELMARKT SPULLEN
VOOR ONZE MARKTEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Zoals:
BOEKEN, CD’s , DVD’s
LP’S EN SINGELTJES
ARTIKELEN OM PAASSTUKJES TE MAKEN
ROMMELMARKT SPULLEN ZOALS KLEINE INTERIEURARTIKELEN,
KLEINE HUISRAAD, ELECTRONICA, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN,
KEUKENGEREI
OUDE KLOKKEN, GEREEDSCHAP, EN ANDERE LEUKE ZAKEN
OUD IJZER, WASMACHINES, DROGERS EN BIJNA ALLES WAAR EEN
STEKKER AAN ZIT DAAR ZIJN WE BLIJ MEE.
FIETSEN ZIJN OOK WELKOM
GROTE KASTEN, BANKSTELLEN, KOELKASTEN EN VRIEZERS KUNNEN
WE HELAAS NIET AANNEMEN. WIJ KUNNEN U WEL HELPEN OM DEZE
AF TE VOEREN NAAR DE GEMEENTEWERF IN RIJSSENHOUT
VOOR ANDERE ZAKEN KUNT U OOK GEWOON BELLEN
Jaap van den Heuvel en Leo Fijneman komen alles graag bij u ophalen
Bel 06-54696188 Leo Fijneman

“Koken voor de buurt”
Gezellig samen lekker eten en een praatje maken dat is waar koken voor de
buurt voor staat. Iedereen jong en oud is welkom aan te komen schuiven….
We verwachten onze gasten om 17.00 uur aan tafel.
De eerstvolgende keer is dinsdag 31 maart.
Deelname is € 6,00 per persoon de drankjes zijn voor eigen rekening. Heeft u
dieetwensen geef deze dan even door bij aanmelding dan kunnen wij daar
rekening mee houden.
Opgeven voor koken voor de buurt op 31 maart kan tot dinsdag 25 maart via
de mail eiland@maatvast.nl of bel naar “het Eiland” 0252-515142.

Iedere dinsdag soosmiddag voor de 55+ ers
Elke dinsdagmiddag staan de deuren van het Eiland open van 13.30 u. tot
16.30 u. open voor de soosmiddagen.
U kunt klaverjassen, biljarten, creatief bezig zijn door u hobby mee te
brengen. Zo kunt u haken, breien, kaarten maken, puzzelen of iets anders.
Maar ook gewoon een praatje maken is mogelijk.
U kunt gratis deelnemen en het senioren bestuur zorgt voor een kopje
koffie/thee.
We zien u graag bij de soos.

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!!!

Disco voor de jeugd 20 maart
Vrijdag 14 februari was daar de druk bezochte carnavals disco en nu gaan
vrijdag 20 maart de deuren van Het Eiland open voor de minidisco in de
middag en voor de themadisco in de avond.
Van 15.30 uur tot 17.00 uur minidisco voor kinderen t/m 5 jaar met
ouders/begeleiders. Entree € 1,50 incl. limonade en snoepje. Alle kinderen
mogen deze disco verkleed komen om er samen een leuk carnavals feestje
van te maken
Van 19.30 uur tot 21.30 uur thema disco “jungle” Voor de jongens en
meiden van 6 t/m 12 jaar. Entree € 2,50 incl. welkomstdrankje en snoepje.
Van camouflage, tijgerprint, dieren look alles past deze avond. Wil je niet
verkleed geen probleem ook dan ben je welkom!!!
Nodig al je klasgenoten/vrienden uit om mee te gaan. De DJ’s
van Lightflash zorgen voor de muziek.
Voor de ouders goed om te weten dat er goed toezicht wordt
gehouden kinderen niet zelf naar buiten mogen of naar huis.
We hard op zoek zijn naar extra vrijwilligers die willen helpen
bij de disco zodat we kunnen blijven voort bestaan. Dus heeft
u een paar keer per jaar tijd om 2,5 uur aanwezig te zijn en
een oogje in het zeil te houden dan bent u van harte welkom.
Voor info of aanbieden van hulp mail eiland@maatvast.nl of bel Sandy 0252515142

Vooraankondiging uitgaansdag
Het duurt nog wel even, maar de datum voor het jaarlijkse uitje van de
Beinsdorpse senioren is bekend. Goed om alvast dinsdag 12 mei op de
kalender of in uw agenda te noteren. Gezien het programma moet het een
leuke dag worden die, evenals het afgelopen jaar, in ons dorpshuis zal
eindigen. Over inschrijven voor deze dag wordt u later nog geïnformeerd.

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

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.

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.

Vrij biljarten
Tijdens verschillende dagdelen is het mogelijk om te komen biljarten. Zo is
het mogelijk om op de volgende dagen binnen te lopen en te biljarten.
• Maandagavond vanaf 19.15 uur
• Dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur (nieuw)
• Woensdagavond vanaf 19.15 uur
Bent u biljart liefhebber??? Schroom niet een keer te komen biljarten er zijn
ook keu’s aanwezig.

Wist u dat……
….. naast alle activiteiten die wekelijks/maandelijks in Het Eiland
plaatsvinden en veelal door vrijwilligers worden georganiseerd; u in Het
Eiland de ruimtes kunt huren voor vergaderingen en bijeenkomsten, maar
ook voor allerlei diverse activiteiten, workshops en cursussen.
Het verhuren voor feestjes en partijen van persoonlijke aard is helaas geen
optie. Kinderfeestjes onder begeleiding van ca 2 volwassenen behoort wel tot
de mogelijkheden.
Voor info over de mogelijkheden en tarieven, die onder bepaalde
voorwaarden tot kortingen kunnen leiden die zelfs op 100% korting kunnen
uitlopen, kunt u contact opnemen via de mail Eiland@maatvast.nl of bel de
beheerder 0252-515142 en vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u een leuk initiatief maar daarvoor nog financiële ondersteuning nodig
denk dan ook eens aan Stichting Actief Beinsdorp zij ondersteunen graag
initiatieven van bewoners voor bewoners.

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.
Bent u 18 jaar of ouder en wilt u zich 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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Yoga 11.00 uur, winterbridge 13.30 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, mannenkookles 19.00 uur, Klaverjassen 20.00
uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, yoga 19.00 uur, dorpsraad 19.30 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Koppelsjoelen 10.00 uur
Yoga 11.00 uur
Pastel schilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, yoga 19.00 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
NL doet 10.00 uur
Yoga 11.00 uur,
Pastel schilderen 13.30 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur, vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, Yoga 19.00 uur, mannenkookles 19.00 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Mini disco 15.30 uur, thema disco 19.30 uur
Walking Wheels 12.00 uur
Yoga 11.00 uur
en 13.30 uur, mannenkookles 19.00 uur, Klaverjassen 20.00 uur, line
dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur,vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, voorjaarsstuk maken 14.00 uur, Yoga 19.00 uur
Gym 65+ 09.30 uur, Zumba 19.00 uur, vrij biljarten 19.30 uur, Sjoelen
19.30 uur
Bridge 19.30 uur
Postzegelvereniging 19.15 uur
Fuchsiavereniging 17.00 uur
Yoga 11.00 uur
Klaverjassen 20.00 uur, line dance 20.00 uur
Nordic/Wandelgroep 09.30 uur,vrij biljarten 09.30 uur, soosmiddag 13.30
uur, koken voor de buurt 17.00 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

