
 

Rommelmarkt-

decemberactie 

 
Een jaar zonder rommelmarkt voelt niet compleet, vindt u ook 

niet? We missen de gezelligheid en dat heerlijke rondkijken in 

al die kraampjes.   

De rommelmarktcommissie heeft nagedacht hoe we de 

traditie dit jaar tóch in stand kunnen houden. Nu we geen 

fysieke markt kunnen houden, kunt u ‘op papier’ bij ons 

winkelen. En wij komen uw boodschappen bij u bezorgen!  

Op de achterzijde van dit formulier vindt u allerlei 

boodschappen en kerstlekkernijen. Doet u uw kerstinkopen 

dit jaar voor het goede doel?    

Zoals altijd is een deel van de opbrengst is voor het 

kerkcentrum bestemd. Het goede doel hebben we dit jaar 

dicht bij huis gezocht. We hebben gekozen voor Stichting 

Buitenhof.  

Uw boodschappenbestelling zien wij graag verschijnen! 

Hartelijke groeten,  

Rommelmarktcommissie Boven-Hardinxveld 

 

Sinds 2017 biedt Stichting 
Buitenhof woonruimte aan 

twaalf mensen met een 
beperking. De stichting is een 
ouderinitiatief met een grote 

mate van vrijwillige inzet. 

Elke bewoner heeft een eigen 
levensloopbestendig 

appartement waar hij of zij 
zelfstandig kan wonen. Twee 
van de twaalf appartementen 
zijn bedoeld voor mensen met 

een ernstige meervoudige 
beperking. 

Stichting Buitenhof is 
gedeeltelijk afhankelijk van 

giften. 

Uiterlijk 30 november ontvangen wij graag uw bestelling.  

Dit kan op de volgende manieren:  

Formulier inleveren bij Caroline (Frans Halsstraat 28 in Boven-Hardinxveld)  

App uw bestelling door naar Caroline via 06 – 46 52 03 48 

Bel met Netty via 0184 – 61 77 63 

Bezorging en betaling 

19 december wordt er tussen ca. 11:00 en 13:00 uur bezorgd in Boven-Hardinxveld en Hardinxveld-

Giessendam. Woont u niet in het bezorggebied? Neem dan voor het afhalen van uw bestelling contact 

op met Netty Egas (0184 – 61 77 63).  

 

 

 



Bestelformulier 

 Aantal  Totaal 

Bakkerskraam gevuld door bakkerij Van der Grijn 

Kerststol  per stuk   € 8,75  € 

Kerstamandelstaaf per stuk  € 6,25 € 

Kerstamandelkrans per stuk  €12,25 € 

Saucijzenstaaf per stuk  € 6,25 € 

Saucijzenkrans  per stuk  € 12,25 € 

Viskraam gevuld door Jongens van de Fant uit Urk 
Productinformatie: warm gerookte zalm, vacuüm verpakt, 18 dagen houdbaar in de koelkast 

Moot zalm  per ca. 220 gram  € 5,50 € 

Halve zijde zalm  per ca. 450 gram  € 12,50 € 

Hele zijde zalm  per ca. 950 gram  € 24,50 € 

Hele zijde zalm in kerstgeschenkverpakking per ca. 950 gram   € 24,50 € 

Gerookte makreel  per stuk   € 5,00 € 

Groentekraam gevuld door verswinkel In de Bogaard 

Elstar appels  per 2 kilo  € 3,50 € 

Gieser Wildeman stoofperen  per 2 kilo  € 2,50 € 

Mandarijnen  per 15 stuks  €4,00 € 

Handsinaasappels  per 5 stuks  €2,00 € 

Slagerskraam gevuld door slagerij Jaap van Prooijen 

Erwtensoep per liter  € 5,50 € 

Rookworst per stuk  € 5,00 € 

Oliebollenkraam 

Oliebollen  per 10 stuks  € 8,00 € 

Saladekraam gevuld door bistro De Heerlijckheid uit Sleeuwijk  

Royaal opgemaakte luxe vleessalade per persoon  € 8,95 € 

Royaal opgemaakte luxe vissalade per persoon  € 9,95 € 

  

Ik geef een gift € 

Totaal  € 

Hartelijk dank voor uw bestelling!  

Naam  

Adres   

Telefoonnummer  

Kruis aan hoe u wilt betalen  contant (gepast)         via een betaalverzoek 

Mobiel nummer (voor betaalverzoek)  

 
 


