
 



 





  

 
 

 

Contactavond 27 Maart afgelast. 
 

Vrijdag 27 Maart zou Celine Polane ons vertellen hoe we het beste 

vogels kunnen fotograferen. 

Helaas kan door de maatregelen die de regering heeft afgekondigd 

omtrent het corona virus deze avond niet door gaan. 

 

Sterker nog tot en met maandag 6 April zullen alle activiteiten van 

v.v. “De Diamantvink” worden opgeschort. 

Hoelang e.e.a. verder nog gaat duren is op dit moment niet bekend. 

Wij als bestuur zullen dit goed in de gaten houden en u zo snel 

mogelijk inlichten. 

 

Ook de verhuur van ons clubgebouw aan overige verenigingen 

gebeurt op dit moment niet meer. 

 

Het bestuur van v.v. “De Diamantvink” hoopt dat u allen goed door 

deze moeilijke tijd komt en wij hopen u weer te zijn bij onze 

activiteiten zodra dat mogelijk is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslag 63e jaarvergadering v.v. “De Diamantvink”. 

Aanwezig: 20 leden en 6 leden van het bestuur. 

Afgemeld: William Wolvers, Wim Rijsbergen, Jan Lubbe, Walter 

van Scherpenzeel, Janus van Seggelen,  

1. Opening door onze voorzitter. 

Onze voorzitter (Hans van Egmond) opent de vergadering en heet de 

aanwezige een goede avond. Helaas is de opkomt niet zo groot dit 

keer. Toch vraagt Hans om elkaar tijdens de vergadering uit te laten 

praten. We herdenken de twee leden die afgelopen jaar zijn overleden 

(dhr. Strijk en ons ere lid Arie van der Voorn). 

 

2. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 

Er zijn geen stukken binnengekomen welke we in deze vergadering 

moeten behandelen. 

 

3. Mededelingen.  

De vogelbeurs XXL op zaterdag 14 Maart. In samenwerking met van 

der Aart diervoeders gaan we eens wat nieuws proberen. Deze beurs 

zal in het teken staan van het kweekseizoen. Van der Aart zal zijn 

handelswaar hier op aanpassen. Ook zullen er diverse aanbiedingen 

zijn. Als dit concept werkt willen we in oktober weer een beurs XXL 

organiseren maar dan gericht op het tentoonstellingsseizoen. De 

keurmeesters voor de onderlinge en rayon TT dit jaar zijn: voor de 

kleurkanaries, dhr. Adriani en dhr. de Jong. Voor de postuurkanaries 

dhr. Derksen en de combinatiekeurmeester kleur en postuur is dhr. 

van Ree. Voor de tropen komen dhr. Streefkerk en Westland. Voor de 

parkieten komen dhr. Verhijde en van Es. Een combinatie 

keurmeester wordt i.v.m. een afzegging nog gezocht. Dit jaar (2020) 

wordt van 16 t/m 19 december de districtstentoonstelling van het 

district Zuid-Holland van de N.B.v.V gehouden bij onze vereniging. 

De organisatie is in handen van het districtsbestuur. Wel wordt 

verwacht dat wij enkele medewerkers leveren. Voor deze DTT willen 

we gebruik maken van ons eigen clubgebouw, het clubgebouw van 

de duivenvereniging en een lokaal van de motorclub. Woensdag 18 

Maart is een 1e bijeenkomst gepland. Piet Zoet heeft aangegeven om 

met onmiddellijke ingang te stoppen met zijn werkzaamheden voor 

de vereniging. Zijn gezondheid laat dit helaas niet meer toe.  



 

 

Winnaar van de duimbokaal was Ben Delsasso. Ben krijgt een 

waardebon en de bijbehorende beker. 

 

4. Notulen jaarvergadering 22 februari 2019. 

Punt 3 (beurs). Kees Meijer wil toch nog even kwijt dat hij al 

meerdere keren tijdens een jaarvergadering tegen is gewerkt. Hij kon 

zijn standpunten niet goed uiteenzetten. Hij vind dat de 

jaarvergadering juist is voor de leden om hun punten te maken.  

 

5. Jaarverslag secretaris 2019. 

Het jaarverslag is maand voor maand doorgenomen, er waren geen 

vragen. 

 

6. Bestuursverkiezingen.  

Aftredend is de  2e penningmeester (Fred Huigsloot). Fred heeft 

aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode. De 2e 

voorzitter (Wilco Hogenboom) heeft te kennen gegeven om 

tussentijds te willen aftreden. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen 

zich melden bij het bestuur, zij moeten 5 handtekeningen van 

seniorleden kunnen overleggen. 

Het bestuur draagt Pieter van Schaick voor om zitting te nemen in het 

bestuur. Pieter heeft echter aangegeven dat hij vanaf September 

zitting wil nemen in het bestuur. 

Als de leden hiermee instemmen wordt Pieter vanaf September 2e 

secretaris. Henry van Rijn wordt vanaf nu 2e voorzitter.  

De vergadering stemde voor de beide kandidaten. Er waren geen 

tegenkandidaten. 

 

7. Voorzitter: 

Verder is onze voorzitter (Hans van Egmond) aftredend. Hans heeft 

te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode van 

3 jaar. 

 

 

 

 



 

 

8. Stemming voorzitter.  

De nieuwe 2e voorzitter (Henry van Rijn) zal deze taak op zich 

nemen. 

Daar er in de statuten staat dat dit schriftelijk dient te gebeuren gaan 

we dit nu regelen. 

a. Benoeming stemcommissie. Kees Meijer en Henry van Rijn. 

b. Schriftelijk stemming voorzitter. 

c. Uitslag stemcommissie.  

 

Uitgebrachte stemmen 25 waarvan 25 voor stemmers. Hans blijft dus 

de voorzitter van v.v. “De Diamantvink”. 

9. Het bestuur ziet er dan nu als volgt uit: 

Voorzitter: Hans van Egmond. 

2e voorzitter: Henry van Rijn. 

Penningmeester: Jan Hoogenboom. 

2e voorzitter: Fred Huigsloot. 

Secretaris: Bas Droogh. 

2e secretaris: Pieter van Schaick (vanaf September). 

Commissaris: William Wolvers. 

 

10. Voorstellen vanuit het bestuur. (zie beschrijving verderop in 

dit clubblad). 

a. Tentoonstelling terug naar week 47.  

De tentoonstelling van v.v. “De Diamantvink” wordt vanaf 2021 

weer gehouden in week 47.  

Alle aanwezige waren hier voor. 

b. Organiseren rayontentoonstelling. 

 Iedereen is van mening om dit te doen. Paul Hoogenboom stelt voor 

om wel meer actie van de verenigingen te vragen. Het bestuur zal dit 

tijdens de rayonvergadering aangeven bij de andere verenigingen. 

 

11. Overige gespreksonderwerpen. 

a. Wat te doen met de vogelbespreking.  

Gaan we gewoon weer een jaar proberen. Blijft lastig maar meerdere 

leden geven als dat ze willen komen. Het blijft toch een leerzame 

middag. 



 

 

 

b. Invulling contactavonden. 

Gaat goed nu, leuke variatie. Hoeft niet altijd over vogels te gaan. 

Heeft u een idee neem dan contact op met Henry van Rijn. 

12. Voorstellen vanuit de leden. 

Er zijn geen voorstellen vanuit de leden binnen gekomen. 

13. Financieel verslag 2019 uitdelen.  

De stukken zullen na de vergadering ook weer ingeleverd dienen te 

worden. 

14. Pauze. 

15. Behandeling financieel verslag. 

Onze penningmeester (Jan Hoogenboom) neemt de financiële 

stukken door. E.e.a. wordt goed ontvangen door de aanwezige. We 

hebben een goed jaar achter de rug. 

16. Begroting 2020. 

Ook de begroting wordt doorgenomen, de aanwezige kunnen zich 

hier in vinden. 

17. Verslag kascommissie. 

Peter Hoogenboom en Piet Koek. 

Peter neemt het woord. We hebben alles nagekeken. Geen 

oneffenheden kunnen vinden.  

De kascommissie wil de leden dan ook adviseren om de 

penningmeester decharge te verlenen. De aanwezige nemen dit over. 

 

18. Nieuwe kascommissie. 

De nieuwe kascommissieleden zijn wederom Peter Hoogenboom en 

Piet Koek. 

19. Nieuw reserve kascommissielid.  

Alfred van Zanten bied zich aan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. Rondvraag. 

Rene Rijsbergen. Er zou informatie komen over de lezing van Cees 

Diepstraten. Het komt t.z.t. in het clubblad en de website. Als je, je e-

mailadres doorgeeft dan kan het ook gemaild worden. 

Ton Hoogenboom, het verzenden van het clubblad gaat dat in 24 uurs 

of 72 uurs post ?  

De secretaris vinkt altijd 48-72 uurs post aan.  

De penningmeesters kijkt e.e.a. na op de rekeningen, dan zullen we 

verder zien hoe het zit. 

Cees Meijer, heb ik het gemist of heeft er niets in onze vogels gestaan 

over het overlijden van Arie van der Voorn. Dat hebben we niet 

gedaan omdat Arie geen lid meer was van de N.B.v.V. Wij hebben er 

echter niet aan gedacht om dit als nog te doen. 

Paul Hoogenboom, doen we nog mee aan de braderie ?  Als er 

mensen zijn die het willen doen dan mag dat. Zo niet dan is het is ook 

geen probleem. Het levert niet echt veel op. 

 

21. Sluiting. 

Hans bedankt de aanwezige voor hun aanwezigheid en wenst ieder 

een wel thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kaarten op laatste dinsdag 25 februari 2020 

Op de laatste dag van het carnaval is het in onze omgeving van 

oudsher de gewoonte dat er ’s middags wordt gekaart. In heel veel 

gelegenheden kan je dan klaverjassen. Bij de één kan dat met vaste 

maat, bijvoorbeeld bij Wagenaar en Jan Punt en bij een ander kan dat 

individueel, bijvoorbeeld bij ’t Veen en bij de Diamantvink. Helaas is 

het een traditie die wel aan het afnemen is. Vroeger zaten alle zalen 

stampend vol en moest je je van tevoren opgeven want anders kon je 

niet meer meedoen. Tegenwoordig is het gezellig druk, maar is er 

overal nog wel ruimte. Zo ook bij ons. Dit jaar deden er 44 mensen 

mee. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als op een gewone kaartavond. 

Er werden weer drie rondjes gekaart op zijn Rotterdams voor 

heerlijke vleesprijzen. De prijswinnaars van dit jaar waren: 

Greet van Zanten  met 5.616 punten 

1. Frans van Leeuwen  met 5.522 punten 

2. Joke van Klink  met 5.503 punten 

3. Corry Weenink  met 5.247 punten 

4. Anita van der Meer  met 5.089 punten 

5. Ben Hoogenboom  met 4.957 punten 

6. Wim Opdam   met 4.930 punten 

7. Herman van der Poel  met 4.923 punten 

8. Co Droogh   met 4.921 punten 

9. Bettina Vrolijk  met 4.835 punten 

 

Er was ook nog een poedelprijs voor Corry Hoogenboom met 

3.324 punten. 

Iedereen bedankt voor het meedoen en graag tot ziens op één van 

onze maandelijkse kaartavonden of tot volgend jaar op laatste 

dinsdag. Dit seizoen is er nog kaarten op 10 april en 8 mei. Opgeven 

vanaf 19.45 uur en starten met kaarten om 20.15 uur. Het nieuwe 

seizoen starten we dan weer na de zomer op 11 september. 



 



 





  



 

 

Jaarlijkse kaartavond tegen Postduivenvereniging De Witkop. 

Op vrijdagavond 6 maart hebben we weer gekaart tegen onze buren 

P.V. de Witkop om de Bertus van der Meer wisselbokaal. Dit jaar 

waren wij te gast in het clubgebouw van De Witkop waar de 

verzorging prima was geregeld. Jan Hoogenboom en Hans v/d Meer 

hadden ieder weer 20 kaarters geregeld waarbij het goed was dat Jan 

enkele reserves had ingevlogen. Bij de duiven waren er op het laatste 

moment toch niet genoeg dus die kon Jan mooi aanvullen. 

Van de afgelopen 10 jaar wist De Witkop maar één keer te winnen, 

en ook nu ging aan het eind van de avond de beker weer mee terug 

naar ons clubgebouw. Na de eerste ronde was het nog wel spannend. 

Het verschil was toen maar 700 punten. Het grote verschil werd 

gemaakt in de tweede ronde. Hier werd aan alle tafels gewonnen en 

stonden we na deze ronde met 10.000 punten voor. In de derde ronde 

kwam De Witkop nog wel wat terug maar het verschil was al te groot 

om nog goed te kunnen maken. Uiteindelijk won de Diamantvink met 

een verschil van ruim 7.000 punten. 

De individuele prijswinnaars, die met een heerlijke vleesprijs 

huiswaarts gingen, waren: 

Co Droogh   Diamantvink 5.696 punten 

Wilco Hogenboom  Diamantvink 5.336 punten 

Elly Hoogenboom  Diamantvink 5.334 punten 

Theo van Klink  Diamantvink 5.114 punten 

Ton Olijerhoek  Diamantvink 5.103 punten 

Jan Hoogenboom  Witkop 4.993 punten 

Peter van Es   Diamantvink 4.989 punten 

Fred Munster   Witkop 4.974 punten 

Harry Opdam  Diamantvink 4.974 punten 

Poedel: Mark v/d Kooi Witkop 3.787 punten 

Al met al een leuke avond met de buren die we er zeker inhouden. 

Vrijdag 5 maart 2021 staat alweer in de agenda. 

 



 

 

Verslag receptie jubilarissen maart 2020. 

Deze receptie werdt gehouden voor 2 leden welke beide 40 jaar lid 

zijn van de N.B.v.V. en v.v. “De Diamantvink”. 

Als 1e Pieter van Schaick. 

In het begin was hij nog al eens bezig met wat we toen wildzang 

noemde samen met zijn broer Eric. 

Of oom agent ook altijd eerlijk aan deze vogeltjes kwam laten maar 

even in het midden. Overigens kweekt Pieter al een hele tijd geen 

vogels meer. Door de jaren heen heeft Pieter ook een aantal keren in 

het bestuur gezeten als tweede penningmeester verantwoordelijk voor 

de bar en als tweede voorzitter waar hij de tentoonstelling regelde 

samen met de tentoonstellingscommissie. 

De tentoonstelling, daar kwam hij er ook achter dat het niet mee valt 

iedereen tevreden te stellen. Helaas moest Pieter door drukte op het 

werk en een druk gezin het bestuur weer verlaten. Ook wat 

gezondheidsproblemen hielden hem achter de bar vandaan waar hij 

toch ook menig keer gestaan heeft voor diverse families en vaak met 

de kaartavonden. Waar menigeen dan met voldoende drank op de bar 

verliet en niet altijd meer even stevig op de fiets zat. 

De zomerbeurs heeft hij mede in het zadel geholpen waar in het begin 

misschien wat sceptisch    

tegen aan werd gekeken maar inmiddels gemeen goed is gewonnen. 

Pieter heeft bijna zijn pensioen gerechtigde leeftijd behaald en gaat 

volgens mij voor een derde keer het bestuur weer helpen met de 

jaarlijks terugkerende dingen aangaande de vogelvereniging. We 

hopen dat hij nu wat langer blijft in de functie van 2e secretaris. Voor 

Pieter het speldje van 40 jaar lid zijn van de N.B.v.V. en bloemen 

voor zijn vrouw. 

 

 

 

 

 



 

 

Als 2e komen we bij Ton Hoogenboom 

 

Ton is dan wel 40 jaar lid maar is voor hij 40 jaar geleden weer lid 

werd al eerder lid geweest. Hoelang weet ik niet maar ben je er een 

tijdje uit beginnen we nu eenmaal weer opnieuw te tellen. Ook Ton 

heeft in het bestuur gezeten als tweede penningmeester de bar heel 

wat jaren gedaan weet effe niet hoelang Ton in het bestuur gezeten 

heeft ( 4jaar). 

Kweker van kanaries, Glosters en rooie om het maar is makkelijk te 

zeggen. 

Al heel wat keer geholpen met de opbouw van de tentoonstelling en 

natuurlijk geholpen om het gebouw uit de grond te laten vereisen. 

Ook Ton heeft voor heel wat families en voor de loterij vereniging 

achter de bar gestaan denk dat ook veel van die families via hem hier 

terecht zijn gekomen. Inmiddels doet Ton mede door allerlei 

vervelende omstandigheden wat minder voor de club mede zijn 

gezondheid liet hem wat in de steek al gaat dat nu weer goed. Een 

ding heeft hij afgeleerd dat is het roken maar een biertje blijft hij toch 

wel lekker drinken. Voor de vereniging hoeft hij niet zoveel meer te 

doen want hij zit immers nergens in zoals hij dat zooi mooi kan 

zeggen . 

We huldigen vandaag dan wel Ton maar we kunnen niet om zijn 

vrouw Lenie heen zonder haar had hij volgens mij nooit die 40 jaar 

gehaald. De bar diensten had hij zeker niet zonder haar gedaan. 

We zijn als bestuur een beetje zuiniger geworden op Ton en Lenie en 

willen dat ze af en toe wat rustiger aan doen al valt dat niet mee bij 

deze pittige dame je moet ze bijna vastbinden. 

Ton krijgt van mij het bijbehorend speldje en Lenie geef ik eerst een 

welverdiende bos bloemen we hopen dat jullie er nog lang bij blijven 

op naar de 50 jaar.             

 

 

 



 

 

Als 3e gaan we naar Piet Zoet 

 

Nog iemand die vandaag in het zonnetje word gezet en dat is Piet 

Zoet wonderlijk is dat Piet eigenlijk nooit bezig is geweest met 

vogels houden voor een tentoonstelling. 

Een paar vogeltjes heeft hij voor de gein. Piet is er wel altijd bij de 

tentoonstellingsopbouw, het keuren en het afbreken. Als er wat te 

doen is, is Piet er sterker nog als je soms is in het gebouw moet zijn 

om wat te kopiëren of wat te zoeken is Piet er ineens volgens mijn 

gaat er bij Piet een lampje thuis branden als hier de deur open gaat. 

Kan je iets niet vinden op de zolder bel je Piet, hij is er binnen 10 

minuten en meestal is het dan zo gevonden. Rondom het gebouw 

netjes houden de goten nu en dan schoonmaken, de beurs opbouw en 

afbreken heel wat keer de braderie gedaan menig corso kar gebouwd. 

Zoals ik al zij de tentoonstelling, eventueel spullen klaar zetten voor 

andere verenigingen natuurlijk ieder maand het spandoek ophangen, 

hij houd het archief bij, zit menig keer op zolder het uit te zoeken. 

Misschien wel wat veel voor iemand die de 80 gepasseerd is  en dat 

vind Piet nu ook en heeft ons laten weten dat hij er mee stopt. Al 

denk ik dat hij dat archief langzaam gaat overdragen we sturen Jos 

van de Meer wel eens de zolder op die is ook niet zo groot stoot hij 

zijn kop niet zo snel. 

Hoe dan ook we begrijpen Piet en mag Corry hem wat vaker thuis 

hebben. 

Voor de uren dat ze hem moest missen omdat hij hier zat krijgt zij 

een bos bloemen. 

Wij als bestuur hebben besloten dat Piet het verdiend om ere lid te 

worden van v.v. “De Diamantvink” denk dat de leden het  daar mee 

eens kunnen zijn. Piet, jij bent er blij mee dat weet ik zeker. 

Dat je er nog maar vele jaren bij bent tijdens onze activiteiten al is het 

maar om te kijken.  

Piet gefeliciteerd met je ere lidmaatschap.  

 

 

 



 

 

 

 

Vergeet niet uw ringen te 

bestellen voor het kweek 

jaar 2020!!!! 

Dit kan nog tot en met de 

contactavond van maart 

2020. 4e ronde, levering 

uiterlijk 15 mei. 

Na 1 april worden ringenbestellingen 

voor kweekjaar 2020 spoedbestellingen  

U kunt ook uw bestelling op de vogelbeurs en 

contactavonden bestellen. 

René Rijsbergen, ringencommissaris 

 

In verband met de regelingen rond het corona virus zijn er 

geen samenkomsten meer waarop u uw ringen kunt 

bestellen. Neem contact op met René en probeer samen 

tot een oplossing te komen. 

 



 

 

Vogelbeurs XXL en corona virus. 

Of de duvel er mee speelt is het spreekwoord volgens mij, dat geld 

onderhand als wij eens iets verzinnen. Als v.v. “De Diamantvink” 

hebben we al eens pakken sneeuw gehad met een district 

tentoonstelling de laatste DTT ging niet door van wegen vogelgriep 

en nu we een keer een wat grotere vogelbeurs hielden  kwam het 

corona virus de boel bederven. Omdat er nooit 100 man tegelijk op 

de beurs zijn en je al blij bent als er 100 komen was er besloten om 

de beurs toch door te laten gaan met de waarschuwing dat zieke, long 

en hart patiënte of mensen met griep verschijningen beter thuis 

konden blijven.  Zoals ook op tv en radio werd gemeld, vrijdag 

middag   nog een gesprek met iemand van de gemeente gehad die zag 

ook niet echt problemen als we de regels in acht namen. 

Vanaf 11.00 uur was er toch aardig bezoek telde zo een 34 man 

tussen 12.00 en 13.00 was het rustig rond 14:00 uur  telde ik weer 

een keer een man of 30. 

In ons achterhoofd mee genomen dat mensen toch thuis blijven van 

wegen het virus 

wat we natuurlijk begrijpen daardoor ook een 3 tal handelaren thuis 

bleef er waren er dus nog 3 over konden we toch over een enigszins 

geslaagde beurs hebben.  

De handelaren en Dik van de Aart waren toch tevreden met wat er die 

dag verkocht is we zijn dan ook van plan om in oktober (nemen aan 

dat corona dan de benen heeft genomen)  weer een XXL beurs te 

houden met vooral wat spullen gericht op komende tentoonstellingen 

ik houd u natuurlijk op de hoogte of dat doorgaat.  

Wil ik de beurscommissie bedanken voor het opbouwen al op vrijdag 

en natuurlijk de mensen die zaterdag gezorgd hebben dat alles rond 

een uur of 16.00 uur ook weer opgeruimd  was  beide  gebouwen. 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 15 maart kreeg iedereen te horen dat meer gelegenheden 

dicht moeten zo moest ook het bestuur van v.v. “De Diamantvink”  

besluiten om tot in ieder geval 6 april alle activiteiten  op te schorten 

zo komt de contactavond van maart dus te vervallen. 

Natuurlijk vervelend  maar voor velen bedrijven horeca gelegenheden 

kwekers bloemenhandelaren en seksclubs is dat veel 

vervelender(vraag me nog even af wat ik het vervelendste vind) voor 

sommigen bedrijven kan dat wel eens het eind betekenen. Ook ik 

kreeg te horen dat ik zoals het er nu uit ziet om de dag naar mijn werk 

moet. Krijg je vrije  tijd kan je nergens heen en dat twee weken of 

langer,  hopelijk is het virus snel de das omgedaan en kan alles weer 

normaal op gang komen we wachten het af . 

Mocht de beurs in april wel door kunnen gaan kunt uw dat vinden op 

de Facebook pagina  en de website van v.v. “De Diamantvink” of mij 

even bellen dan hoort u het ook , des ondanks hoop ik een ieder weer 

snel te zien in goede gezondheid in het clubgebouw van v.v. “De 

Diamantvink” na 6 april. 

Tot zover uw voorzitter :Hans van Egmond.   

 

Wist u dat !!! 

 

• Alle activiteiten van v.v. “De Diamantvink” tot nader order zijn 

opgeschort. E.e.a. in verband met de maatregelen omtrent het 

corona virus. 

• Er ondanks de goede zorgen toch een fout is geslopen in de nieuwe 

ledenadvertentie pagina. Het gaat om de advertentie van Hans Oud, 

zijn telefoonnummer moet zijn: 06 20714986. 

• Alle partijen blij waren met de vogelbeurs XXL we zullen dit nu 

dan ook in oktober weer doen. Dan met meer 

tentoonstellinsatributen. 

    

 

 

 

 



 





 

 

 

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden. 

Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.  

Ruime sortering LED verlichting. 

   Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden 

 

 

      Uitgebreid assortiment supplementen 

 

   KIJK OP ONZE WEBSHOP 

Noorddammerweg 13A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 

mailto:info@vanderaartdiervoeders.nl
http://www.vanderaartdiervoeders.nl/

