
Kom zondagmiddag  
23 november ook naar 
het Honden & Baasjes 
WinterEvent in het 
Beatrixpark Amsterdam

 

Ook voor de Baasjes wordt goed gezorgd!

De catering is in handen van Renzo’s Delicatessen  

met zijn unieke Foodcar. Wat maakt een 

gezellige middag compleet, inderdaad... een 

uitstekende maaltijd. Dat zit dan ook tijdens het 

‘Honden & Baasjes WinterEvent’ wel snor. Renzo 

Delicatessen rijdt zijn unieke Foodcar het terrein 

op en zorgt ervoor dat de deelnemers niets te 

kort komen. En uiteraard is er ook de inmiddels 

befaamde Renzo’s Warme Chocomelk met Rum. 

Je hebt friet en je hebt friet van de Frietfiets. 

Ter plekke gesneden, biologisch. U wilt daarna 

niets anders meer. Maar niet alleen friet. Probeer 

ook de garnalen- en runderkroketten eens. Ook 

met het milieu wordt rekening gehouden, de 

bakjes, vorkjes en servetten van de Frietfiets zijn 

gemaakt van gerycled materiaal.

Van buiten zijn krijg je lekker trek. Ook daar is aan gedacht. Tijdens het WinterEvent kunt 

u genieten van de culinaire hoogstandjes van Renzo’s Delicatessen en van de inmiddels 

beroemde friet en kroketten van De Frietfiets.

Op zondagmiddag 23 november a.s. is uw hond uitlaten wel extra gezellig.  
In het Beatrixpark wordt dan namelijk van 12.00 uur tot 17.00 uur het  
Honden & Baasjes WinterEvent georganiseerd. Een middag boordevol leuke 
activiteiten voor de honden en de baasjes. Deelname aan dit unieke evenement 
is slechts € 25 inclusief deelname aan de workshops en catering inclusief drankje. 
Uiteraard voor Hond & Baas.

             Maak uw aanmelding direc t in orde
Meld u nu aan op www.mobielelokatieopmaat.nl/winterevent en u bent er zeker van dat u niets zult 

missen van het Winter Event. De prijs is € 25 voor Hond & Baas. Dit is inbegrepen:

- Een workshop voor uw hond georganiseerd door hondenschool De Gabber

- Gebitscontrole op de stand van Dierenkliniek Europaplein

- ‘Inloop-spreekuur’ bij dierenarts Piet Hellemans

- Renzo’s Winter Event Menu, inclusief een drankje

Komt u met meer personen? Dan kunnen zij zich ook al vooraf opgeven voor de catering.  

Kijk op de site voor de prijzen. Tijdens het WinterEvent zijn er ook losse consumptiebonnen te koop.  

Let op: de workshops, de gebitscontrole, het ‘inloop-spreekuur’ en Renzo’s Winter Event Menu  

zijn alleen beschikbaar voor de Honden & Baasjes die zich vooraf aanmelden op  

www.mobielelokatieopmaat.nl/winterevent. Bij de ingang ontvangen zij een speciaal pols-/halsbandje.

gratis gebitscontrole
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Op www.mobielelokatieopmaat.nl/winterevent kunt u uw aanmelding in orde maken.  

Doe het vóór 1 november a.s!

Renzo’s delicatessen

Mis het niet!



Speciale en uitgebreide  
informatiemarkt

Speciaal voor alle deelnemers aan het  

‘Honden & Baasjes WinterEvent’ is de  

bekende dierenarts Piet Hellemans aanwezig.  

Hij beantwoordt al uw vragen en mocht u met 

‘m op de foto willen, dan kan dat natuurlijk 

ook. “Mijn advies aan alle honden- 

eigenaren in Amsterdam en omgeving, 

meld je meteen aan. Tot zondagmiddag 

23 november in het Beatrixpark.  

Ik heb er zin in,” aldus Piet Hellemans.

Op het podium  
zullen ook diverse  
artiesten optreden,  

o.a.  
The Voice of Holland 

sensatie Sarah  
van der Meer

Op de speciale info markt kunt u kennis maken met Nicole 
Kinsbergen, de eigenares van de app Doggy Dating. Deze unieke 
app gratis mag op geen enkele smartphone van een baasje 
ontbreken. Nicole vertelt u er graag alles over en kan ‘m direct 
voor u installeren. Bij huisdierverzekeraar Proteq Dier & Zorg 
kunt u informeren of het ook voor u verstandig is om uw hond 
te verzekeren. Zeker even langslopen. Loop ook langs bij de 
stand van Dierenkliniek en Trimsalon Europaplein en laat o.a.  

de chip even controleren.  

Dierenspeciaalzaak ‘De Beestenboel’ informeert u graag over  
de beste voeding voor uw hond. Laten we hopen dat u ze nooit 
nodig heeft, maar de medewerkers van de DierenAmbulance 
vertellen graag over hun werk. Een keer zonder uw hond op 
vakantie of ‘even een dagje niet, laat uw hond dan logeren in 
Dierenhotel Pocahondas. Kortom, voor elke hondenliefhebber is 
de informatie markt een waardevolle inspiratiebron.

Gebitscontrole en Vachtverzorging door 

Dierenkliniek en Trimsalon Europaplein

Speciaal voor het ‘Honden  

& Baasjes WinterEvent’  

organiseert Dierenkliniek en  

Trimsalon Europaplein een 

gebitscontrole. Voor elke 

hond ligt er ook een Pedigree Dentastick klaar om 

het gebit gezond te houden. De collega’s van de 

Trimsalon vertellen u alles over het belang van een 

goede vachtverzorging, 

juist in de winter. Zeker 

even langs lopen. 

Hondenschool De Gabber uit Amsterdam  

organiseert speciale workshops,  

gratis voor de deelnemers aan het  

‘Honden & Baasjes WinterEvent’

Natuurlijk is uw hond de beste, de slimste, de snelste, 

de liefste, de... Daag uw hond uit en haal ’t beste in ‘m 

naar boven, de workshops van hondenschool  

De Gabber helpen u daarbij. Schrijf uw hond dan ook 

in voor de speciale workshops die de Amsterdamse 

hondenschool De Gabber organiseert.  

Voor meer info en inschrijven  

voor de workshops kijk op:  

hondenschooldegabber.nl.

Welk baasje in Amsterdam-Zuid kent het Beatrixpark ‘achter de Rai’ 
niet? De ideale plek om de hond uit te laten en even bij te praten met 
andere honden eigenaren. Op zondagmiddag 23 november a.s. is 
vanaf 12.00 uur op en rond de grote speelweide van een deel van  
het Beatrixpark een waar paradijs voor Hondjes & Baasjes. Muziek,  
dierenarts Piet Hellemans, workshops voor uw hond georganiseerd 
door hondenschool De Gabber, optredens o.a. van The Voice of  
Holland sensatie Sarah van der Meer en Rudolf Kreuger & Band,  
gezellige infomarkt, een hapje, een drankje. Het is nog nooit zo leuk  
geweest om uw hond uit te laten. Maak uw aanmelding meteen  
in orde op www.mobielelokatieopmaat.nl/winterevent.  

Tot zondagmiddag de 23e in het Beatrixpark! 

Met groet, Roland  

(Samen met zijn hond Aart is Roland bedenker van het WinterEvent). Mocht het 23 november echt 
slecht worden, dan schuift het WinterEvent door naar 30 november. Uiteraard ontvangen de deelnemers 
hierover tijdig bericht.

Zondagmiddag 23 november a.s.  
is het Beatrixpark een waar  
paradijs voor Honden & Baasjes

Dieren- 
speciaalzaak

De Beestenboel

inloopspreekuur bekend van tv!
vol=vol!

Speciaal voor de deelnemers aan het WinterEvent zijn er exclusieve workshops georganiseerd 

door hondenschool De Gabber, krijgt uw hond in de stand van Dierenkliniek Europaplein o.a. een 

gratis gebitscontrole en is er het ‘inloopspreekuur’ bij dierenarts Piet Hellemans.

In samenwerking met:


