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OVERZICHT BOELDAG 2018 

Activiteiten: 

9:30    Start activiteiten 

11:30   Veiling 

14:30   Einde activiteiten boeldag  

 

 

Enkele doorlopende activiteiten: 

Dit jaar is het mogelijk om met een huifkar een kleine rondrit in het 

buitengebied van Putten te maken. Maar ook kunnen we dit jaar weer 

boogschieten, sjoelen en is er een springkussen! We verkopen tevens allerlei 

lekkere etenswaren maar ook diverse belegde broodjes. Voor de kinderen 

hebben we diverse spellen, speelgoed en snoep. 

 

 

 

WAT VINDT U IN DIT BOEKJE: 

Ten geleide kerkvoogdij 

Woord vooraf 

Op pad met de huifkar 

Sponsoren puzzel 

Schuurverkoop Teen & Tander 

Oud Papier 

Sponsoren puzzel 

Voor de kinderen 

Kinderboerderij 

Zendingscommissie 

Activiteiten 

Plaatsnaamraadsel 

Vrouwenvereniging “Lydia” 

Heel de gemeente bakt 

Plattegrond en indeling 

Frisse Frambozen-Yoghurt taart 

Veiling 

Terugblik: BOELDAG 2017 
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TEN GELEIDE KERKVOOGDIJ 

De eerste zaterdag van juni nadert alweer met rasse schreden en dat is de 

datum waarop we traditiegetrouw onze jaarlijkse boeldag hopen te houden. De 

leden van de Commissie Fondswerving zijn achter de schermen al lange tijd 

met de vele voorbereidingen bezig. Buitenstaanders hebben er vaak geen idee 

van wat daar allemaal bij komt kijken. Daarvoor komt de commissieleden onze 

dank toe, maar niet alleen hun, ook hun helpers. Zonder de inspanningen van al 

deze mensen zou de boeldag niet mogelijk zijn. 

Op 2 juni bent u als gemeente echter aan zet. Dan verwachten we u in groten 

getale op het kerkterrein om te kopen, te eten, te drinken, te spelen en te 

praten. Ook dat laatste is van belang, want het gaat bij de boeldag niet alleen 

om gelden te genereren voor rente en aflossing, maar ook om onderlinge 

ontmoeting in een ontspannen sfeer. Over de precieze invulling van de dag zal 

de Commissie u in dit boekje nader informeren. We zien uit naar een geslaagde 

boeldag onder de zegen des Heeren. 

Kerkvoogdij 
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Adv Pul. 
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WOORD VOORAF 

Om naast de collecten, de kerkelijke bijdrage en overige financiële inkomsten 

de benodigde inkomsten te verkrijgen voor de aflossing van de schulden en de 

te betalen rente, is de Commissie Fondswerving ingesteld. Een van de 

terugkomende activiteiten van de Commissie Fondswerving is de jaarlijkse 

boeldag.  

Dit jaar zal de boeldag zich weer afspelen aan de rechterkant van het 

kerkgebouw en rondom de rotonde. Ook hebben we weer vrijwilligers bereid 

gevonden om een variatie aan stands en producten samen te stellen. Maar om 

een breder aanbod te creëren, zijn ook de externe standhouders weer terug. 

Het is alweer het 14e  jaar waarin we de boeldag van de Hersteld Hervormde 

Gemeente te Putten mogen houden. Om de boeldag mogelijk te maken ligt 

voor u, alweer de 9e uitgave van het boeldagboekje. In de uitgave van dit 

boekje staan een aantal advertenties. Deze adverteerders zorgen er voor, eer 

de (boel-)dag ook maar van start is gegaan de stands, de activiteiten, het eten 

en het drinken al betaald is. Dat is fijn voor u als bezoeker, zo weet u dat uw 

bijdrage aan deze dag ook echt zijn doel bereikt! Bladert u niet over onze 

adverteerders heen, zij verdienen uw aandacht! 

Op 2 juni gaan om 9:30 de hekken voor de bezoekers open. Wij hopen dat u de 

dag net als ons, weer als gezellig mag ervaren.  

Commissie Fondswerving 
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Adv. 
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lees  
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Adv. 
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OP PAD MET DE HUIFKAR 

Dat Putten een echt dorp is waar veel dieren lopen dat is ook te merken op de 

boeldag. Waar we vorig jaar ritjes op een paard hadden, is er nu een huifkar 

met twee paarden ervoor.  

Vanaf het terrein van de kerk maakt de huifkar een ritje door het buitengebied 

van Putten. Lekker zitten in de kar en genieten van het rijden. Jong en oud 

kunnen mee. Per keer zo’n 10 personen. Dat betekent dat de huifkar meerdere 

keren per dag een tochtje gaat maken.  

We maken een lijst waarop je naam komt te staan dan weet je ook gelijk 

wanneer je aan de beurt bent. Is er nog plaats dan kun je natuurlijk ook gelijk 

mee. Let op. We staan aan het begin van het terrein en ook de lijst hangt hier. 

Voor deze ritjes vragen we een kleine bijdrage. Wees er snel bij want vol is vol. 
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SPONSOREN PUZZEL 
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SCHUURVERKOOP TEEN & TANDER 

Ook dit jaar staan wij weer op de boeldag. We hebben een 

druk seizoen achter de rug.  We zitten inmiddels bijna 2,5 

jaar op onze locaties en we zien dat veel mensen de weg 

naar ons weten te vinden.  Velen zijn positief over de 

indeling en het grote aanbod van spullen en de 

gezelligheid. Daarnaast is er altijd koffie met keek en in 

de winter staat de vuurkorf aan en verkopen we 

erwtensoep. 

Wij hebben twee locaties. De eerste locatie is bij de familie Slotboom aan de 

Postweg 25 in Putten. De spullen staan uitgestald in meerdere schuren. Zo 

hebben wij een boekenschuur, een schuur voor klein huishoudelijk materiaal 

en twee schuren voor lampen, gereedschappen en elektrische apparatuur. De 

andere locatie is bij dhr. Rozendaal aan de Zuiderzeestraatweg  17 in boerderij 

De Rozenhoef. Hier staan allerlei meubelen zoals banken, tafels, stoelen, 

kasten en bedden opgesteld. Elke jaar hebben we meerdere verkoopdata . Op 

deze dag zijn de schuren open en kunt u een kijkje komen nemen.  Een aantal  

verkoopdagen zijn al geweest maar we hebben er nog meer dit jaar. We zijn 

altijd de laatste zaterdag van de maand open, behalve in december en januari. 

In 2018 zijn we open op zaterdag: 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 

september, 27 oktober en 24 november van 09.00 – 12.30 uur.  

U ziet het. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om na deze boeldag te komen 

en te zien of er iets voor u bij is. Natuurlijk kunnen we alleen maar bestaan als 

we spullen aangeleverd krijgen.  Wat voor u niet meer handig of nodig is kan 

iemand anders weer goed gebruiken. Wilt u spullen inleveren bel dan met Cora 

Zeegers, tel.  06-44796722 . Zij geeft dan aan wanneer u iets kan komen 

brengen. Ook is het mogelijk dat wij huisraad bij u ophalen. U kunt bij haar ook 

terecht voor meer informatie. 

Voor deze boeldag hebben wij een selectie gemaakt uit de schuren. Ook nu 

hebben wij boeken en speelgoed bij ons. Komt gerust eens kijken.  Er is altijd 

wel wat voor u bij. Bovendien rekenen wij met kleine prijzen! 

 

Graag tot ziens en wie weet koopt u Teen & Tander  
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Adv. 
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OUD PAPIER 

Wist u dat uw oud papier van harte welkom is bij de 

Commissie Fondswerving? Veel gemeenteleden 

weten de weg naar de containers bij de Hersteld 

Hervormde Kerk al te vinden. Dankzij uw bijdrage 

en de hulp van onze vrijwilligers kunnen we elke 

maand weer een mooi bedrag bijeenbrengen. 

Misschien wist u nog niet van onze oud-papieractie af, vandaar dat we die in dit 

boekje onder de aandacht brengen. We zien uw bijdrage graag tegemoet. 

 

Elke derde zaterdag van de maand staan de containers bij de Hersteld 

Hervormde Kerk aan de Henslare 2 te Putten, tussen 9:00 en 11:30 uur. 

Bij deze containers staan elke maand weer nieuwe vrijwilligers klaar om 

uw oud papier in ontvangst te nemen. 

 

Langs deze weg willen we ook alle oudpapiervrijwilligers van harte bedanken 

voor hun inzet. De afgelopen maanden waren nat en koud voor jullie, maar we 

konden toch op jullie inzet rekenen.  

 

Op 16 juni, 21 juli en 18 augustus is het weer oud papier, tot dan?! 
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Adv. 
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SPONSOREN PUZZEL 

Door het boekje heen zijn er meerdere advertenties van onze sponsoren te 

vinden. Zoek onderstaande puzzelstukjes op en beantwoord de bijbehorende 

vraag. Hussel de gevonden letters door elkaar, zo vindt u de oplossing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eerste letter van het merk.  

2 Toevoeging op het huisnummer.  

3 Eerste letter van het eerste vakgebied (van de drie).  

4 Eerste letter van de postcode.  

5 Deze klinker staat twee keer in de bedrijfsnaam.  

6 De letter die boven de 9 staat.  

 

 

Maak van de gevonden letters een woord:       .     .     .     .     .     .     

1 
2 

3 

4 
5 

6 
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VOOR DE KINDEREN 

ZOEK DE FOUTEN 

Het verhaal van de verloren zoon staat in de bijbel in Lucas 15:20-44. De plaat 

hieronder hoort bij het verhaal maar... er staan veel rare fouten in. Kun jij ze 

vinden? 

 

Afbeelding invoegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEURPLAAT 

Op de volgende bladzijde is een tekening van de twaalf zonen van Jakob. 

Maar… één zoon staat er twee keer op. Zie je hem? In het eerste boek van de 

bijbel, Genesis, kun je vanaf hoofdstuk 35 alle verhalen over Jozef, de zoon van 

Jacob, lezen. 

Kleur de tekening vervolgens in, let extra goed op bij de kleren van Jozef! 
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Kleurplaat invoegen 
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KINDERBOERDERIJ 

Ook dit jaar maken we op het terrein een kinderboerderijtje. We zetten alles af 

met strobalen en nemen een paar dieren mee zodat je goed kan kijken. We 

hebben kippen, schapen met lammetjes en een paar biggen. Die kunnen met 

elkaar lekker een dagje in de buitenlucht lopen en genieten van de zon.   

Daarnaast hebben we ook een paar konijntjes met kleintjes en cavia´s.  Je mag 

deze konijntjes en cavia´s ook aaien. Je pakt ze op en legt ze in een mandje. Dit 

mandje zet je op je schoot en dan lekker knuffelen en aaien.  Je mag dan in een 

deel van het kinderboerderijtje lopen zodat je er goed bij kan. Misschien maken 

papa, mama, opa of oma wel een foto van jou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adv?
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Adv. 
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ZENDINGSCOMMISSIE  

Op de boeldag hopen we als Zendingscommissie Putten ook weer een kraam te 

bemannen. Hier zijn de prachtige handletteringkaarten te koop met daarop 

(bemoedigende) Bijbelteksten. Acht kaarten voor vijf euro en dit bedrag komt 

helemaal ten goede aan het zendingswerk van Ds. Van de Bas in Malawi. Van 

harte aanbevolen. 

Als bijlage bij de nieuwsbrief van mei is een kleurplaat en een quiz bijgevoegd. 

We zijn heel benieuwd wat de kinderen al van Malawi en Suriname weten! Alle 

antwoorden zijn te vinden op de website van de zending: www.zhhk.nl. Ieder 

kind dat de kleurplaat en/of quiz inlevert krijgt een klein cadeautje. Ook 

kinderen/gezinnen die hun spaarpotje komen legen krijgen een kleine attentie. 

Op de ranglijst van armste landen 

ter wereld staat Malawi op 

nummer 8. En dat is zichtbaar: 

armoede en hongersnoden 

bedreigen voortdurend de 13 

miljoen inwoners van het land. 

Toch is er sprake van een 

groeiende kerk. Een kerk die zo 

hard groeit dat er nauwelijks 

kennis is van de Bijbel onder de 

leden. De Reformed Presbyterian 

Church of Malawi (RPC) is een 

kerkverband van ongeveer 220 

gemeenten, vooral gesitueerd op 

het platteland in het midden en 

zuiden van Malawi. Over het 

algemeen zijn de gemeenten niet 

groot. Enkele gemeenten tellen 

meer dan honderd leden, de 

meeste minder. Het totaal aantal leden is ongeveer twintigduizend. De ZHHK 

houdt zich in Malawi voornamelijk bezig met het opleiden van lerend 

ouderlingen en predikanten. Ds. Van der Bas is in januari 2017 uitgezonden 

als Zendingspredikant en docent aan de theologische school. 
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ACTIVITEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EHBO  
Tweedehands boeken 
Groente- en fruithoek 
Koek en puddingbroodjes 
Kaarten 
Snoeprollen 
Oliebollen 
Aloë Vera 
Spinnewiel 
Schminken 
Springkussen  
Zithoek 
Koffie en koek 
Bloemen en planten 
Speelgoed 
Commissie Israël 
Theedoeken en schorten 
Suikerspin 

Zendingscommissie 
Heel de gemeente bakt 
IJskraam 
Veiling 
Eten en drinken 
Hamburgers 
Broodjes gezond en saté 
Vrouwenvereniging Lydia 
Kinderspelen 
Boogschieten 
Haren knippen 
Mini boerderij 
Springkussen 
Huifkarritje 
Pizzaoven 
Servies & bestek 
Tupperware 
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Adv. 
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 “TOT EEN GETUIGENIS” 

Eén van de doelstellingen van de werkgroep van de commissie Israël is om op 

Bijbelse gronden de liefde voor het joodse volk onder de aandacht van de 

gemeente te brengen. Wij als christenen zijn één met het joodse volk en één 

met het verbond maar ook één in de Messias in wie dit verbond tot zijn 

vervulling is gekomen. Deze Messias is o.a. door de apostel Paulus veelvuldig 

verkondigd en wordt tot op de dag van vandaag door het joodse volk 

afgewezen. (Hand. 19:9 en 28: 23-24) Hier ligt de oorzaak van de  scheiding 

tussen de kerk en de synagoge tot op deze dag. Onze houding naar het Joodse 

volk toe behoort nederig te zijn omdat zij uiteindelijk het uitverkoren volk zijn.  

Omdat zij Christus verworpen hebben als de Messias is het evangelie aan de 

heidenen verkondigd. Vanuit deze bewogenheid is er een inloophuis geopend 

in het stadje Dimona in de Negev woestijn. In deze plaats is veel armoede en 

werkeloosheid, vele mensen die in nood zijn worden opgevangen in dit 

inloophuis. Ook wordt financiële steun gegeven aan diverse Messias belijdende 

gemeenten die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. 

Tijdens deze boeldag worden  producten uit Israël verkocht ten bate van de 

verschillende doelen die door ons gesteund worden. Wij nodigen u van harte 

uit om deze kraam te bezoeken. 

Werkgroep Commissie Israël  
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Adv. 
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VROUWENVERENIGING “LYDIA” 

Ook op deze gemeentedag staat onze vereniging er weer  met een aantal 

kramen. De naam Lydia wijst op Lydia de purperverkoopster uit de Bijbel. Zij 

verkocht de dure stof purper. 

Ook onze vereniging verkoopt op deze 

dag. De ingebrachte spullen bij ons niet 

duur! U kunt bij onze kramen van alles 

vinden. Handwerken, zelfgemaakte jam 

en advocaat, de ovenverse heerlijke 

plaatkoek, mooie  zelf gebreide sokken, 

boeken en tijdschriften, speelgoed en 

nog veel meer leuke artikelen. Dit jaar  

ook weer heerlijke bakjes vers fruit. Wij 

hopen u deze dag  te ontmoeten. 

Tenslotte nog wat  informatie over onze 

vereniging. In het winterseizoen komen wij om de 14 dagen bijeen om, aan de 

hand van een studieschets uit het boekje van onze Vrouwenbond, Gods Woord 

te onderzoeken en daarna in groepjes te bespreken. In de pauze is er dan 

gelegenheid voor onderling contact. Eenmaal per maand hebben wij nog een 

verkoping van meegebracht waren. Als er genoeg geld in kas is, wordt in 

onderling overleg iets gekocht ten bate van onze kerk. 

Onze vereniging heeft ongeveer 50 leden. Hiervan bezoeken gemiddeld tussen 

de  35 en 40 vrouwen per keer de avonden. Met Kerst en Pasen behandelen we 

de liturgie van onze vrouwenbond. Bij deze avonden nodigen wij ook gasten 

uit. Eenmaal per jaar hebben wij een bijeenkomst met de dinsdagochtend-

studiegroep Menorah, die om de beurt door één van de verenigingen wordt 

verzorgd. Dan nodigen wij een gastspreker uit. Meestal in mei gaan wij in 

ongedwongen sfeer een middag/dagje uit. 

Komt u komend seizoen maar eens een avondje vrijblijvend langs.  

U bent van harte welkom vanaf maandag 17 september.  
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Adv. 
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 PLAATSNAAMRAADSELS 

De Amerikaanse toerist vroeg waar is de   . . . . .   ?      (5). 
Een parachutespringer dacht, als ik maar niet in de  . . . . . . . . . (9). 
De kasteelheer dacht, toen zijn dochter trouwde, mijn dochter Anna is . . . . . . . . 
. . . (13) 
De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn . . . . . . . 
. . . (10). 
In het bos liep een ree, maar wat verder zag ik een . . . . . . . . . . . (11). 
Vaak drinken wilde dieren uit de . . . . (4). 
Bijna allemaal waren ze compleet, er waren nog enkele die we . . . . . (5). 
De struisvogel dacht, waar zal ik mijn . . . . . . . . ? (8). 
Schaken doe ik wel aardig, dit komt omdat ik wat . . . . . . . . .  (9). 
Het varken is verdronken, ik denk dat de boer nu naar zijn . . . . . . . . . . . (10). 
Rond het nationaal  monument in Amsterdam vind je veel….. . (6). 
Zomermaanden zijn lekker maar vind je het raar dat ik voor . . . . . . . . . . (10). 
Theo was de zoon van Jan en Marie, maar dacht je dat hij op hen . . . . ? (4). 
Voorlopig kan men nog even . . . . . . . . . . . (11) te bouwen. 
Nu wonen ze nog in . . . . . . (6), maar straks hebben ze er aan 1 huis genoeg! 
Theo van Jan en Marie is inmiddels al groot, dus nu hebben ze geen . . . . . . 
nodig ! (7). 
Hennie was er niet, waarschijnlijk . . . . . . . . . (9) de boeldag van de kerk 
Betaal jij of betaal ik, nee zei Harry ik . . . . . .  (6). 
In december veel gebruikt in kerstbakjes: . . . . .  (5). 
Els had een fout gemaakt, maar dacht je dat het  . . . . . .. ?  (7). 

 

Uw antwoorden: 

1 11 

2 12 

3 13 
4 14 

5 15 
6 16 

7 17 

8 18 
9 19 

10 20 
  



P a g i n a  | 27 

 

THEMA “ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart van Lagen  



28 | P a g i n a  

 

 

Adv. 
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HEEL DE GEMEENTE BAKT 

In onze gemeente zijn er veel mensen die heerlijk kunnen bakken. Net zoals 

vorig jaar staan we ook dit jaar weer met een kraam met allerlei zelfgemaakte 

lekkernijen.  

Om u een indruk te geven wat we dit jaar in de aanbieding hebben, hier alvast 

een kleine selectie: 

 Appel-Havermoutplaatkoek 
 Boterkoek 
 Kruimeltaart met vanilleroom en kersen 
 Advocaatcake 
 Abrikozen-Kokosplaatkoek 
 MonChoutaart 
 Moorkopjes 
 Appeltaart 
 Aardbeientaart 
 Peren-Speculaastaart 

Daarnaast verkopen we ook heerlijke zelfgemaakte advocaat!  

We wensen de bakkers en baksters alvast veel succes met het bereiden van al 
dat lekkers! En voor u als bezoeker van de boeldag; haalt u vooral nog niets bij 
de koffie voor het weekend.  

Er is volop keuze en er zit vast wel iets bij wat bij u in de smaak valt… 
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Adv.  
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PLATTEGROND EN INDELING  
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Adv.  
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PUZZEL 
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Adv. 
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FRISSE FRAMBOZEN-YOGHURT TAART 
- Recept van Smakelijck - 

 

Ingrediënten voor een taart van 20 cm doorsnede: 

Voor de bodem*: 2 eieren, 35 gram speltbloem, 25 gram imkerhoning, 1 

theelepel wijnsteenbakpoeder, snufje zout 

 

Voor de vulling: 250 milliliter biologische slagroom, 250 gram Griekse 

yoghurt of kwark, 3 eetlepels imkerhoning, 1,5 eetlepel 

rundergelatinepoeder**,  100 milliliter pure appelsap 

Voor de gelei-laag: 300 gram (diepvries)frambozen, 1 eetlepel 

imkerhoning, halve eetlepel rundergelatinepoeder**, verse frambozen, 

eventueel een takje munt 

 

BEREIDING: 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed een bakvorm van 20 centimeter 

met bakpapier en vet de rand licht in. 

Klop de 2 eieren met de honing tot een luchtige massa, zodat het ongeveer 3 x 

toeneemt in volume. Weeg de droge ingrediënten af en spatel dit met 

een lepel door het luchtige beslag. Giet het beslag in de vorm, en tik even flink 

tegen de onderkant zodat luchtbelletjes verdwijnen en het beslag zich 

gelijkmatig verdeelt. Bak de biscuit in ongeveer 10 minuten gaar. Laat goed 

afkoelen.  

Vind je de biscuit te dik voor een bodem, halveer hem dan met een scherp mes 

of taartzaag. De bodem die je nu over hebt kun je invriezen voor een andere 

keer.  

  

* Liever een bodem van biscuitjes of wil je de taart maken zonder oven? Gebruik dan 

125 gram speltbiscuitjes met 50 gram roomboter. Vermaal de biscuitjes tot kruimels en smelt 

de roomboter. Meng dit met elkaar en duw dit in de bakvorm. Laat even opstijven in de 

koelkast voordat je de vulling er op doet.  

** Gebruik je liever gelatineblaadjes, dan heb je voor de yoghurtvulling 6 blaadjes nodig en 

voor de geleilaag 2.  
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Doe de bodem terug in de vorm van 20 centimeter. Bekleed de zijkant van de 

vorm met repen bakpapier zodat je straks de taart netjes uit de vorm kunt 

verwijderen. 

Klop voor de vulling de slagroom stijf. Meng met de yoghurt en de honing. 

Verwarm de appelsap en voeg het gelatinepoeder toe. Blijf heel goed 

kloppen zodat er geen klontjes ontstaan. Blijf roeren tot het poeder is opgelost 

en haal de pan van het vuur. Laat het al kloppend wat afkoelen en giet dan bij 

het slagroom-yoghurtmengsel.  

Giet het mengsel op de bodem en zet weg in de koeling. Laat minimaal 3-4 uur 

opstijven. 

Ga verder met de frambozen-gelei. Verwarm hiervoor de diepvriesframbozen 

zodat je een puree krijgt. Maak eventueel wat op smaak met honing. Doe de 

puree in een zeef en laat uitlekken boven een kom. Duw met een bolle kant van 

een lepel de puree door de zeef, zodat de pitjes achterblijven. Voor deze taart 

heb je 150 gram frambozen-sap nodig, zonder de pitjes dus.  

Breng het sap voorzichtig op laag vuur aan de kook, meng met de halve 

eetlepel gelatinepoeder en blijf kloppen zodat er geen klontjes komen in de 

gelei. Haal de gelei van het vuur, en laat het al kloppend wat afkoelen. Giet de 

frambozengelei over de opgesteven yoghurtvulling en zorg dat je de hele 

bovenlaag mooi bedekt hebt met een laagje gelei. Zet de taart opnieuw in de 

koeling en laat opnieuw 1 á 2 uur opstijven. 

Serveer de taart met verse frambozen en een takje verse munt. 
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VEILING 

Net als voorgaande jaren, is er ook dit jaar weer een veiling. Wederom geen 

Amerikaanse, maar een veiling op de oude manier en wel door te bieden. Bij 

opbod dus! 

De veilingmeester bepaalt de startprijs ofwel ‘vanaf prijs’. U kunt een 

hogere prijs bieden en heeft beperkt de tijd om te reageren op het 

laatste bod. De hoogste biedende wordt het product gegund. 

Er word dit jaar één veiling gehouden welke aanvangt rond 11:30, net voor het 

middageten. 

De artikelen die geveild zullen worden bestaan uit o.a  lekkernijen, bloemen en 

andere ingekomen stukken. De veiling zal ik zelf proberen te leiden. 

Groet,  

De veilingmeester 
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Adv. 
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TERUGBLIK: BOELDAG 2017 

TERUGBLIK: BOELDAG 2017 
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De boeldag wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 

Maartenz Catering, Harderwijk 

CHEAP trading, in- en verkoop goederen 

Slagerij Schiffmacher, Harderwijk 

Slagerij van den Berg 

Mol Fresh Food 

Supermarkt EMTÉ 

Het Smulhuisje Eetsaloon 

Supermarkt Boni 

Poelier Marco Pul, Ermelo 

RST Zorgverleners 

Slagerij Tomassen 

Bakkerij van Looijengoed. 

Supermarkt Dekamarkt 

Bosbessenkwekerij De Pollekamp, Ermelo 

‘t Vershuis van Wincoop 

Supermarkt Plus 

Poelier ’t Kippenvrouwtje, Ermelo 

Hoveniersbedrijf Roordink 

Supermarkt Albert Heijn 

 

 

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders en wordt u 

aangeboden door de Commissie Fondswerving van de Hersteld Hervormde 

Gemeente te Putten.
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Advertentie Achterkant 

 


