
 
 
 

 

 

12e Dorpsveiling voor 
Sportvereniging DESS en zwembad ‘t Ploetertje 

Dorpshuis De Vang, 27 oktober 2018 om 20.00 uur 
 

Na het succes van onze vorige veiling in 2016 hopen wij samen met u er weer een hele mooie veiling van te 
maken met leuke, originele kavels. Ook deze keer zal er een loterij met een superprijs plaatsvinden onder alle 
aanwezigen die tussen 20.00 en 21.00 uur een kavel hebben gekocht. 

 

 

 

 

De opbrengst van deze avond zal op de volgende wijze worden besteed: 
* Sportvereniging DESS: Energiebesparende middelen zoals LED verlichting 
* Zwembad ’t Ploetertje: Aanschaf van een AIR trampoline  
Tevens zal max. € 1000,00 van de opbrengst van deze Dorpsveiling verdeeld worden onder max. twee 
verenigingen binnen onze dorpen die zich hiervoor hebben aangemeld bij het Dorpsveilingcomité. 

 
Mocht u niets kunnen verzinnen om in te brengen, dan is het ook weer mogelijk een financiële donatie te 
doen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening, NL29RABO0141250739 t.n.v. Dorpsveiling te 
Benningbroek. 

 
Het veilen van de kavels zal wederom door Menno Haakma worden gedaan en notaris Aad Overtoom zal er 
weer op toezien dat alles op een correcte wijze verloopt. 

 
Het Veilingcomité, 
Ellie Vlaar, Koos Rood , Jeannette van Stralen, Claus Ursem en Bas op den Kelder. 

      

 

 

stelt voor de dorpsveiling het volgende beschikbaar: 
 

1: ___________________________________________________________________ 

2: ___________________________________________________________________ 

3: ___________________________________________________________________ 

4: ___________________________________________________________________ 

5: ___________________________________________________________________ 

Wij vragen u weer iets te bedenken en dit in te brengen voor de dorpsveiling. 
Om u een handje te helpen vindt u op het inschrijfformulier enkele ideeën. 

Tussen 18 en 28 september a.s. komen wij bij u langs om het invulstrookje op te halen. 
U kunt het ook al eerder inleveren bij Koos Rood, Molenstraat 6 in S i j b e k a r s p e l .  

Het is wederom mogelijk uw inbreng via dorpsveiling@gmail.com aan te melden! 
Vermeld a.u.b. 1. Naam, 2. Adres, 3. Telefoon. 4. Wat u beschikbaar stelt. 

U kunt ook via onze website www.dorpsveilingbenningbroeksijbekarspel.nl door het invullen van het 
contactformulier uw inbreng aan ons doorgeven. 

Naam: Telefoon: 

Adres: Emailadres: 



 

 

 allerlei soorten drank, van sterk tot alcoholvrij, los of in kratjes, van wijn tot 
whisky of cognac. 

 kaas (kaasjes en kazen in allerlei soorten). 
 taart of cake (eigengebakken volgens grootmoeders of eigen recept). 
 een avondje kaarten bij u thuis voor .... personen. 
 een avondje oppassen door u. 
 een hele/halve dag werken voor het goede doel of een klus(je) waar u goed in bent. 
 pakketten bloembollen, bloemen en/of planten. 
 vlees, vis, worst of vers fruit. 
 allerlei eigengemaakte spullen van houtwerk tot jam, van schilderijtje tot 

tafellaken. 
 eigengebakken pizza’s, schalen lasagne, nasi, bami of gewoon een heerlijke 

Hollandse ovenschotel van zuurkool of witte kool. 
 die dubbele of overbodige ..............???, die u heeft gekregen en die nog 

steeds onaangebroken en niet gebruikt in de kast staat. 
 lekker met familie/vrienden een dagje op het water. In (of juist achter) een (snelle) 

boot of gewoon met de wind in de zeilen. 
 Samen met de buren in uw straat een Amusetour organiseren. 

 
Een veiling is geen rommelmarkt. Het is dan ook niet de bedoeling dat er tweedehands artikelen 
aangeboden worden als koopje. 

 
 
 

Als extra informatie is hieronder het tijdspad vermeld; 
 

 
Datum Gebeurtenis 

 Nu Bedenken wat u gaat inbrengen 
 Tussen 18 en 28 september 2018 Ophalen invulstrookje 
 Week van 15 oktober 2018 Bezorging veilingboek 
 Zaterdag 20 oktober 2018 Ophalen goederen (1ste ronde) 
 Zaterdag 27 oktober 2018 Ophalen (vers-)goederen (2de  ronde) => ‘s morgens 
 Zaterdag 27 oktober 2018 Om 19.30 uur ontvangst en 20.00 uur start dorpsveiling 

met een loterij voor alle kopers tussen 20.00 en 21.00 uur 
 
 
 

Het drukken van deze folder is mogelijk gemaakt door Vincent Vermeulen, De-Makelaar, uw aankoopmakelaar. 
www.de-makelaar.net 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

De invulstrook wordt opgehaald tussen 18 en 28 september a.s. 
U kunt het ook al eerder inleveren bij Koos Rood, Molenstraat 6 in 

Sijbekarspel 
 

Hieronder staan enkele tips van wat u zoal zou kunnen inbrengen voor de dorpsveiling. 


