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Parochie
St. Johannes de Doper

Beste mensen, 

Het dak kan niet zonder steun. 
Het dak kan niet zonder uw steun. 

Ja, we hebben het hier over het dak van onze eigen Johannes de Doper. Dit dak vergt – net zoals 
ieder dak – het nodige onderhoud. Wind, regen en de tand des tijds brengen telkens weer kleine en 
 grotere lekkages aan het dak teweeg. Tot nu toe is het steeds gelukt om deze lekkages in een vroeg
tijdig stadium te ontdekken, en te dichten. En dat is maar goed ook, want als dat niet in een vroeg 
stadium gebeurt, zullen lekkages zich uitbreiden. In dat geval zal de schade aan het onderliggende 
houten dak dan ‘hand over hand’ toenemen. Het moge duidelijk zijn dat herstelkosten in dat geval ook 
navenant zullen toenemen.

Goed dus dat er zoveel aandacht is voor het ‘preventief’ onderhoud van het dak. Het voorkomt hogere 
kosten op langere termijn, als er in een vroegtijdig stadium actie wordt ondernomen.

Maar wie daarmee denkt dat ‘preventief onderhoud’ goedkoop is heeft het mis. Het dakvlak van onze 
kerk is tenslotte enorm groot, en kent vele ‘zwakke plekken’ waar regenwater zijn best doet om door te 
dringen. Alleen dus al door de grootte van het dak, lopen kosten van preventief onderhoud snel op. 

Daarnaast moeten werkzaamheden aan het dak op grote hoogte worden uitgevoerd. En tegenwoordig 
kan en mag dat om veiligheidsredenen niet meer ‘zomaar’. Vaak zijn eerst kostbare maatregelen nodig, 
om het werk aan het dak veilig uit te kunnen laten voeren. Niet zelden betekent dat eerst het bouwen 
van een steiger, alvorens aan het daadwerkelijke onderhoud kan worden begonnen.

Gelukkig lukt het ons al jaren om droge voeten te hebben en te houden in ons Godshuis. En daar mo
gen we als dorpsgemeenschap best trots op zijn!  Een goed en waterdicht dak boven je hoofd betekent 
tenslotte beschutting en bescherming. Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk!

Met een goed, waterdicht dak, helpt u onze Johannes de Doper verder naar haar eeuwfeest toe. 
Eeuwfeest? Bestaat ons kerkgebouw dan al weer 100 jaar? Nee, dat nog niet. Toch brengen we nu vast 
in herinnering dat de eerste steen op 28 februari 1926 is gelegd, en op 15 mei 1929 plechtig is ingewijd. 
Over een kleine 10 jaar is het zover, en staat ons kerkgebouw een eeuw. 

Maar om deze mijlpaal te bereiken moeten we ons prachtige  volgens de Amsterdamse school ge
bouwde  Godshuis helpen. Steun  uw steun  is daarbij heel hard nodig. 

Om er voor te zorgen dat we beschut, beschermd samen kunnen zijn en straks het eeuwfeest van ons 
kerkgebouw te kunnen vieren, heeft het parochieveilingcomité besloten de opbrengsten van de paro
chieveiling aan de doorlopende renovatie van het dak te besteden. 

Daarom ook dit jaar weer een catalogusveiling met leuke koopjes, aanbiedingen en uitstapjes om de 
extra inkomsten te genereren. Middenstanders bieden wederom producten gratis of tegen geredu
ceerde prijzen aan. Dorpelingen hebben weer leuke uitstapjes of evenementen bedacht en georgani
seerd. Al deze producten en evenementen kunnen door u worden gekocht. De verkoopprijzen zijn iets 
hoger, waardoor onze kerk extra inkomsten krijgt om het dak van ons kerkgebouw in een goede staat te 
houden.

Het parochieveilingcomité beveelt de catalogusveiling van harte bij u aan. Doet u mee??

Het parochieveilingcomité

Deze catalogus kwam mede 
tot stand door sponsoring van de 

navolgende bedrijven:

Loonbedrijf Bakker 
Verlengde Raadhuislaan 7

1613 KE Grootebroek
tel. 511979

-
Cafetaria de Schuit 

Zesstedenweg 216
1613 KE Grootebroek

tel. 512189

Vormgeving binnenwerk en 

grafische verzorging: Cas Boukens
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1 Pelgrimstocht

Op 11 mei wordt door de families Sijm en Slagter weer de 
pelgrimstocht georganiseerd. 
U wordt om half tien verwacht bij Klaas en Ans Slagter aan 
de Zesstedenweg 280, waar u wordt ontvangen met een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Waar de tocht vervol
gens heengaat, houden ze nog even geheim. Voor de in
nerlijke mens wordt zoals gewoonlijk gezorgd. 

€ 50,00

2 Waardebon Bakkerij Stevers

Bakkerij Stevers, Streekhof, de Middend 28, 
1611 KW Bovenkarspel, tel. 525896 
www.bakkerijstevers.nl, bakkerijstevers@quicknet.nl
Een waardebon ter waarde van € 5,00. Aan het begin van 
het weekend wat lekkers kopen voor bij de koffie of zo
maar op een andere dag omdat … 
 € 7,50

3 Overhemd 

Dirk de Wit, stadszaak te Bovenkarspel, 
Hoofdstraat 224, tel. 511227, 
www.dirkdewitmode.nl, info@dirkdewitmode.nl
Het voorjaar staat voor de deur, dus tijd om wat nieuws uit 
te zoeken. Dirk de Wit biedt aan een overhemd naar keuze, 
ter waarde van maximaal € 75,00.

€ 95,00 

4 Ajax - FC Utrecht

Een VIP-middag tijdens de wedstrijd Ajax – FC Utrecht 
op zondag 12 mei 2019.
Café de Paus, tot leukste voetbalkroeg van NoordHolland 
gekozen, biedt deze gezellige kijkmiddag aan. En dat op 
de laatste competitiezondag in de Eredivisie, aanvang 
14.30 uur, uiteraard in café de Paus en op groot scherm.
Met een VIPplaats, vrij drinken en een hapje tussendoor 
van 14.15 uur tot 17.00 uur. Wat een prachtig idee om deze 
middag met je voetbalvrienden te beleven. 

€ 40,00

8 Maandmenu ‘De Woeste Hoogte’

Café-restaurant ‘De Woeste Hoogte’ 
Dit familierestaurant is gelegen op een zeer unieke loca
tie aan het IJsselmeer, naast de sfeervolle jachthaven in 
 Bovenkarspel. De familie Remijn biedt aan: een maand-
menu voor € 29,50 (exclusief dranken) waarbij keuze uit 
een uitgebreid voorgerecht, een gevarieerd hoofdgerecht 
en een smakelijk nagerecht. De kwaliteit, de sfeer en de 
gezelligheid zijn nog steeds de kenmerken.

€ 39,50

9 Biljarten in de Stek

De biljartmiddagen, herkenbaar vanwege de sfeer en de 
gezelligheid, worden beschikbaar gesteld en georgani
seerd door Sjaak Koster. Sjaak biedt aan, een dagdeel, een 
zaterdagmiddag in januari of februari 2020, biljarten in 
de Stek, met 3 biljarts. De middag van 13.15 tot 18.00 uur 
wordt geheel verzorgd, te beginnen met koffie enz.

€ 65,00

10 Zouaven arrangement

Dit houdt in: Ontvangst met koffie en gebak (gereserveer
de tafel in de kantine of bestuurskamer) voor 2 personen. 
Tijdstip van ontvangst afhankelijk van het begin van de 
wedstrijd. Misschien willen ouders samen met opa en oma 
een thuiswedstrijd bijwonen van hun kind (wedstrijd naar 
keuze). Gereserveerde plaatsen op de tribune of anders 
naar keuze. Tijdens de rust iets te drinken. Een leuke ge
legenheid om zo enkele uurtjes bij de vereniging te zijn. 

Voor 2 personen € 27,50

11 Pilates

Health & Sport Instituut Schaper, 
Nijverheidsweg 23, Grootebroek, website: www.HSIS.nl
Met Pilates werk je een maand lang aan de dieper gelegen 
spieren. Je kunt hierdoor rugklachten en nekklachten ver
minderen en voorkomen. Voor nadere informatie, dagen 
en tijden: kijk op www.HSIS.nl 

€ 45,00

5 Een kop koffie met appeltaart

Fruitkwekerij ’t Keetje aan de Kadijkweg, die sinds maart 
2016 is geopend, heeft een boerenlandwinkel en is ook 
een zorgboerderij. Bij uw bezoek kunt u, op het terras, 
genieten van een kop koffie en de zelfgemaakte appel-
taart. (Niet op zondag).

€ 10,00

6 Stadswandeling door Enkhuizen 

Op zaterdag 15 juni wordt u om 9.00 uur in Enkhuizen 
verwacht. (In de uitnodiging wordt aangegeven, waar u 
op die tijd wordt verwacht.)
Wij beginnen met een kop koffie/thee en iets erbij. Met 
Cees Groot, bekend van ‘Oud Enkhuizen’, hebben wij, door 
de jaren heen, al vele, mooie en historische wandelingen 
gedaan. Het thema nu is: Van Brood naar Brons.
Een wandeling van Broodfabriek tot Bronsgieterij, waar
bij wij ook langs de Rietdijck, de Vissersdijck, Vissershaven, 
het Bolwerk, Plezierweg, Boschlaan en halfbastion ‘de Beer’ 
komen. Enorme veranderingen zijn er rond 1600 gereali
seerd in het stukje van Enkhuizen waar wij langs wandelen.

€ 45,00

7 APK-Keuring

Bij Autoservice Peerdeman, Bedrijfsweg in Groote broek 
staat het team klaar voor goed onderhoud en tegen eer
lijke prijzen. Met het bedrijf kunt u een afspraak maken 
voor een APK-keuring, waarbij de waarde daarvan € 30,00  
bedraagt.

€ 35,00

12 Smakelijke 
aardbeien

Aan de Vleetweg in Andijk is 
het mooie bedrijf van ABZ 
Seeds gevestigd. Gé Bentvel
sen stelt 10 kistjes (3 kilo per 
kistje) overheerlijke aardbeien 
beschikbaar, af te halen op een 
nog af te spreken dag. 
De kopers kunnen vanuit het bedrijf een telefoontje ver
wachten in de periode juni – september.

€ 45,00

13 V.I.P. Card  
Vivaldi

IJssalon & Chocolaterie Vivaldi, 
De Middend 92, Bovenkarspel
Ron Wisker biedt aan een V.I.P. Card. Met die kaart kunt u 
10 keer een Cornet of Bambino met 2 bolletjes ijs verkrij
gen, waarde 10 x € 1,80 = € 18,00 (Voorbeeld gebruik: bij 
aankoop van een ijsje, een knip op de kaart).

€ 25,00

14 Dromenvanger

Wereldwinkel Stede Broec, De Tuin 31, 1611 KR Bovenkarspel, 
tel. 520012 - www.wereldwinkelstedebroec.nl
info@wereldwinkelstedebroec.nl
De Wereldwinkel biedt een dromenvanger aan. Een oude 
legende van de Sioux Indianen vertelt dat dromenvanger 
in ‘tipi’s’ (indianententen) en hutten werden opgehangen 
om zeker te zijn van vredige dromen. De goede dromen, 

die de weg weten, 
glippen door het web 
heen en glijden langs 
de zachte veren naar 
beneden naar de sla
per.
De slechte dromen, 
die de weg nog niet 
weten, raken ver
ward in het web en 
smelten bij het eer
ste daglicht. Kleine 
dromenvangers wer
den opgehangen in 
de wieg, zodat kleine 
kinderen alleen goe

de dromen zouden hebben. Hang er dus één in uw huis 
voor een goede nachtrust. De dromenvanger (naturel) is 
19,5 cm en komt uit Peru.
 € 15,00
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15 Krasloten

Primera, Stationslaan 49, Bovenkarspel (nabij het station)
De gemakswinkel voor cadeaus, boeken, tijdschriften, 
wenskaarten en kansspelen. Jack Glas biedt aan een setje 
verschillende krasloten: een 7 klapper, flappen krassen, 
klavertje vier, spaarvarken en ping win, waarde € 6,50. Kras 
en win.

€ 9,50

16 Eén kilo gevarieerde 
 schepdrop 

Jamin, winkelcentrum ‘Streekhof’
JAMIN is de oudste en meest
 bekende snoepwinkel van ons 
land en is hofleverancier. Stap 
binnen in de wondere wereld van 
snoep en chocolade. Jamin heeft het 
grootste assortiment snoep en drop in 
wel 300 verschillende smaken. 
Door Jamin wordt een kilo schepsnoep ter waarde van 
€ 13,50 aangeboden. U mag de bon meerdere keren 
gebruiken tot de 1 kilo bereikt is.

€ 17,50

17 Bedrijvenbezoek

Vanaf de eerste keer, dat wij met de catalogusveiling zijn 
begonnen, staat het bedrijvenbezoek, als een vaste tradi
tie op het programma. Op zaterdag 26 januari jl. hebben 
de tachtig bezoekers genoten van het bezoek aan de ge
broeders Hoff en B.V. Allround VP. Het blijkt toch altijd weer 
dat de mensen die dag willen meemaken, vanwege de ex
cursie aan interessante bedrijven, maar wij kennen ook het 
succes, vanwege de ontmoeting met elkaar.
Wij (Jan Broersen en Piet Reus) hebben weer twee prachti
ge bedrijven bereid gevonden, die wij, als groep, gaan be
zoeken. Vandaar nodigen wij u uit om op zaterdag 1 juni 
2019 mee te gaan en twee bedrijven te bezoeken. Waarom 
die datum? De lelies staan dan volop in bloei, en dat willen 
wij niet missen. De bus staat om 13.00 uur op het parkeer
terrein van sporthal ‘de Kloet.’

Wij gaan eerst naar: De Jong Lelies in Andijk.

op een prachtige zichtlocatie langs de Markerwaardweg. 
In dit pand hebben ze de beschikking over diverse show
rooms, zodat zij de klanten optimaal kunnen begeleiden 
en adviseren.
Na bijna 130 jaar is het bedrijf nog steeds een familiebe
drijf met als eigenaar Bart Desaunois. Er zijn ongeveer 60 
mensen dagelijks werkzaam en daarnaast kunnen ze een 
beroep doen op een grote groep ZZP’ers waarvan een deel 
bijna dagelijks voor bouwbedrijf B. Desaunois bv werkt.

Na het bezoek aan de beide bedrijven is het tijd voor een 
glaasje. Naar ‘sportcafé de Kloet’, waar u een paar gezellige 
uurtjes gaat doorbrengen, met een smakelijk buffet inclu
sief drie consumptiebonnen.

€ 75,00

18 Optreden SYA

Dorpshuis de Stek, Op den Hoef 36, 1613 LA Grootebroek
Suddenly Years Align (SYA) bestaat uit drie zangeressen, 
die zichzelf begeleiden op verschillende akoestische in
strumenten, zoals harp, gitaar, piano, dwarsfluit en mando
line. Zij delen de voorliefde voor meerstemmige muziek. 
Deze muziek hebben zij vakkundig vertaald naar eigen 
SYAarrangementen. Het resultaat is een mooi luistercon
cert waarbij steeds iets nieuws te horen is. 
En zij treden op 14 of 21 december op in Dorpshuis de 
Stek met een kerstconcert. De Stek biedt aan een VIP
arrangement, waarbij u uiteraard vrij entree heeft, ontvan
gen wordt met koffie en met lekkers en tijdens de pauze 
een drankje met een borrelgarnituur. 
Een heerlijk avondje uit in het gezellige en gastvrije dorps
huis in Grootebroek. 

€ 25,00

19 Vier seizoenen dekbed

Basic Design Comfortabel & Sfeervol Wonen & Slapen  
Niels Glorie, Middenweg 10 Bovenkarspel
Hij biedt aan een vier seizoenen dekbed, wit, 1persoons 
140/200. Waarde € 49,50.

€ 50,00

20 Waardebon Kok Metaal

Kok Metaal, Industrieweg 30 Grootebroek, 
www.kokmetaal.info, tel. 512564.
Kok Metaal biedt aan een waardebon ter waarde van 
€20,00. Op vrijdag en zaterdag is de showroom open met 
allerlei soorten lantaarns, naamplaatjes, vlaggenstokhou
ders en een variatie aan woon en tuindecoraties. 

€ 27,50

Van ‘Astillo’ tot ‘Zanella’. De Jong Lelies levert een com
pleet assortiment lelies  zelf ontwikkeld of afkomstig van 
andere veredelaars  naar afnemers over de hele wereld. 
Dat gebeurt met volle aandacht en uiterste zorg.
Tijdens de Dutch Lily Days 2019 laten zij u graag kennis 
maken met hun ruime assortiment, de nieuwste ontwik
kelingen en hun diensten die zorgen voor een toonaange
vende positie in de leliemarkt. Ontdek op deze moderne 
vestiging in Andijk een wereld waarin de lelie floreert.
Uniek en niet te missen zijn de dubbelbloemige Aziaten 
en LA’s. Hun eigen veredelingsactiviteiten leveren bijzon
der onderscheidende rassen op en de resultaten delen zij 
graag met u. Ook bekende cultivars zijn te zien; het com
plete handelsassortiment van Aziaten, LA’s, Oriëntals, OT’s, 
LO’s en Longiflorums.
Ervaar de kwaliteit, snelheid en flexibiliteit waarmee De 
Jong Lelies de veredelings, teelt en exportactiviteiten in
kleuren. Dat doen zij met meer dan vijftig jaar kennis en 
ervaring. Jaarrond zorgen zij voor de beste leliebol in op
timale conditie op plek van bestemming, zodat u beschikt 
over de beste kwaliteit lelies.

Na het unieke bezoek aan De Jong Lelies rijden wij nu naar 
Zwaagdijk naar bouwbedrijf Bart Desaunois.

Bouwbedrijf B. Desaunois bv is een aannemingsbedrijf 
die gespecialiseerd is in het bouwen van vrijstaande wo
ningen en 2/1 kap woningen. Op dit moment bouwen 
zij rond de 100 woningen per jaar. Begin jaren 90 is men 
gestart met een concept waarbij de mensen, die zelf een 
kavel hadden, een woning konden uitzoeken die aan hun 
specifieke wensen voldeed. In 1994 is de eerste Desaunois 
woning opgeleverd.
Ondertussen zijn er 2000 woningen volgens dit concept 
gerealiseerd in NoordHolland en de Flevopolder. Mo
menteel hebben zij ongeveer 30 basis ontwerpen. Vanuit 
een basisontwerp wordt de woning compleet aangepast 
aan de wensen van de klant. Dit maakt iedere woning van 
Desaunois uniek. Vandaar hun slogan; Unieke woningen, 
pure passie. In 2006 is het bedrijf verhuisd van de Molen
straat in Grootebroek naar de Appelmarkt in Zwaagdijk 

21 Kaartavond 
 Parochieveilingcomité

Op vrijdag 18 oktober 2019 wordt weer de traditionele 
kaartavond in het Parochiecentrum georganiseerd. Een 
goed verzorgde  en altijd heel gezellige avond. 
 € 39,50 pp

22 Feijenoord - ADO Den Haag

Een VIP middag tijdens de wedstrijd Feijenoord – ADO 
Den Haag op zondag 12 mei 2019.
Café de Paus, tot leukste voetbalkroeg van NoordHolland 
gekozen, biedt deze gezellige kijkmiddag aan. En dat op 
de laatste competitiezondag in de Eredivisie, aanvang 
14.30 uur. Uiteraard in café de Paus, en op groot scherm.
Met een vip plaats, vrij drinken en een hapje tussendoor 
van 14.15 tot 17.00 uur. Wat een prachtig idee, om deze 
middag, met je voetbalvrienden te beleven. 

€ 40,00

23 Lekker dineren

Martinuscollege, De Aanloop
Het Martinuscollege leidt ondermeer jongeren op om te 
werken in de horeca als kok of serveerster/ober. Op elke 
dinsdag van half zes tot half acht ’s avonds kunt u daar 
ook gast zijn en zelf ondervinden dat u daar lekker kunt 
dineren, incl. 1 consumptie. Wel even aanmelden op tel. 
510300.
 € 22,50
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24 Wasbeurt voor uw auto

Anton’s Car Cleaning, 
Industrieweg 2, 1613 KV Grootebroek, tel. 06-25497800
Aangeboden wordt een zogenaamd ‘binnenpakket’. Dit 
houdt in dat uw auto wordt uitgezogen, de bekleding 
wordt gereinigd, dashboard wordt gereinigd en op kleur 
gebracht etc. Het betreft een waardebon ter waarde van 
€ 30,00 .Voor info kijk dan naar http://antonsautos.nl

€ 37,50

25 Zouaven arrangement 

Dit houdt in: Ontvangst om 13:00 uur, met koffie en gebak 
(gereserveerde tafel in kantine of bestuurstafel) voor 2 per
sonen. Thuiswedstrijd bijwonen van de Zouaven 1 (wed
strijd naar keuze). Gereserveerde plaatsen op de tribune 
of anders naar keuze. Tijdens de rust iets te drinken. En de 
derde helft (naborrel in kantine met hapjes/bittergarni
tuur), afsluiten met een zakje friet (17:45 uur sluiten). 
Best speciaal om op deze manier enkele uurtjes bij de ver
eniging door te brengen.

Voor twee personen,
totaal € 45,00

26 Kinderfilm

Filmclub de Stek, Op den Hoef 36
Elke vakantie, met uitzondering van de grote vakantie, 
draait de filmclub een kinderfilm in de Stek. Deze films 
vangen aan om half drie. De entree in inclusief een glaasje 
drinken tijdens de pauze. 

€ 7,50

30 Dinerbon Sen’s Garden

Chinees Restaurant Sen’s Garden, 
Zesstedenweg 174, 1613 KD Grootebroek, tel. 514288.
Al ruim twintig jaar is in Grootebroek het Chinees restau
rant ‘Sens Garden’ gevestigd. Niet alleen een prima afhaal 
adres, maar ook een sfeervolle plaats om van een diner te 
genieten. De kwaliteit, de sfeer en de gezelligheid zijn nog 
steeds de kenmerken. Het Chinees restaurant aan de Zes
stedenweg heeft een gevarieerd menukaart.
Met een dinerbon van € 35,00 kunt u enkele uurtjes in het 
restaurant doorbrengen.

€ 47,50

31 Kickboksen

Health & Sport Instituut Schaper, 
Nijverheidsweg 23, Grootebroek, website: www.HSIS.nl
Health & Sport Instituut Schaper biedt kickboksen aan. Het 
kickboksen wordt steeds populairder in Nederland. Dat is 
ook niet zo vreemd, wanneer je bedenkt, dat het een ge
weldige sport is om je mentale en fysieke conditie te gaan 
trainen. Je kunt een maand lang, een keer per week, in de 
sportlocatie aan de Nijverheidsweg 23, onder professione
le begeleiding, de basistechnieken van kickboksen leren.
Voor nadere informatie, dagen en tijden kijk naar: www.
HSIS.nl 
 € 19,50

27 Tiener-
yoga 

Zonneschijn,  Bovenkarspel
Marion Kersten biedt een 
workshop Tieneryoga  aan 
op zaterdag 8 mei. Deze 
workshop is bedoeld voor 
de leeftijd van 1219 jaar. 
Een afwisselende yogales om even lekker tot jezelf te ko
men. We doen yogahoudingen / concentratie / reflectie / 
ontspanning / expressie middels tekenen enz. Voor meer 
info kijk dan op www.yogavoorallen.nl.

€ 15,00

28 Kinderfiets

Dekker Tweewielers, Torenstraat 10, Enkhuizen, 
www.dekker-tweewielers.nl, info@dekker-tweewielers.nl
Dekker Tweewielers te Enkhuizen met een winkel
oppervlakte van 650 m², heeft een breed assortiment 
ebikes, rijwielen en kinderfietsen. Kees van Stek biedt 
bovenstaand kinderfietsje aan ter waarde van € 109,00. 
Een mooi en veilig kinderfietsje, met reflectoren voor en 
achter, een gesloten kettingkast en zijwieltjes om te leren 
fietsen.

€ 115,00

29 Wasbeurt voor uw auto

Anton’s Car Cleaning, Industrieweg 2, 1613 KV Grootebroek, 
tel. 06-25497800, http://.antonsautos.nl.
Aangeboden wordt een zogenaamd ‘buitenpakket’. Dit 
houdt in dat uw auto aan de buitenkant weer helemaal 
schoongemaakt wordt. Gewassen, gepoetst, zwarte kunst
stofonderdelen op kleur brengen etc. Uw auto is weer als 
nieuw. Het betreft een waardebon ter waarde van € 70,00 
Voor info kijk dan naar http://antonsautos.nl.

€ 79,50

32 Waardebon

Bakkerij Stevers, Streekhof, de Middend 28, 
1611 KW Bovenkarspel, tel. 525896 
www.bakkerijstevers.nl, bakkerijstevers@quicknet.nl
Bakkerij Stevers biedt aan een waardebon van € 10,00. 
Hiermee kunt u wat lekkers uitzoeken om iets te vieren of 
omdat u gewoon trek heeft in wat lekkers. 
 € 15,00

33 Lichaamsmassage 

Marcel Besseling, Beukenlaan 193, 1613 TE Grootebroek, 
tel. 517816
Drukke tijden, stressige tijden, niet genoeg tijd om te ont
spannen, uw spieren gaan verkrampen. Kortom tijd voor 
een heerlijke lichaamsmassage van Marcel Besseling. U 
voelt zich weer herboren. 
 € 45,00

34 Een muziek-
avond voor   
8 personen

Garm en Trudy Kok, Molenbuurt 7
Garm en Trudy Kok bieden een 
vinylavond aan; die avond zul
len de gasten zelf ook ‘iets’ moe
ten doen. Deze gezellige muziekavond, in het pittoreske 
straatje, wordt georganiseerd op zaterdag 4 mei om 20.30 
uur. Bij hen ben je bij voorbaat verzekerd, van enkele 
mooie uurtjes. 

€ 39,50

35 Edammer kaas 

De Graaff Kaas, Industrieweg 11, 1613 KT Grootebroek, 
tel. 512284
Kaas op brood, als hapje bij de borrel of zomaar tussen
door. Een hele ‘Edammer’ kaas, heerlijk toch! De kaas wordt 
bij u thuisbezorgd. 

€ 30,00
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 36 Skimmia’s ‘Kew Green’

René Groot, Geerling 39, 1613 PG Grootebroek
René teelt in zijn kas aan de Geerling van die mooie spe
ciale Skimmia’s ‘Kew Green’. Skimmia’s zijn winterharde 
bladhoudende sierheesters die door hun fraaie langdu
rige bloemknoppen gedurende de wintermaanden juist 
uw tuin meerdere jaren een bijzondere sfeer geven. Deze 
planten bloeien vanaf augustus tot half april en hebben 
een heerlijke seringengeur. De skimmia’s worden rond de 
kerst thuisbezorgd.

€ 38,00

37 Nieuwe aardappelen

Dirk en Tineke Schooneman, 
de Gouw 41, 1613 PE Grootebroek, tel. 512033
Uit de volle grond heeft Dirk midden juli weer van die 
lekkere nieuwe aardappelen van de echte Grootebroeker 
 zavelgrond. 20 kilo bij Dirk af te halen in de maanden juli 
en augustus.

€ 35,00

38 Een bezoek aan                        
slagerij Kees de Haan

Het vorig jaar stond het bezoek aan de slagerij ook 
 beschreven. Vijftien personen hebben dit toen gekocht. 
En op een woensdagavond in september heeft deze 
groep een avondvullend programma in de slagerij kunnen 
 beleven.

41 Rondleiding Oud Stede Broec

Historische Vereniging Oud Stede Broec, Zesstedenweg 227, 
1613 JE Grootebroek, www.oudstedebroec.eu
Tip! Vaderdagcadeau en u kunt meekomen met uw va
der of partner, want op zaterdag 15 juni ‘s middags om 
13:30 uur biedt Oud Stede Broec een rondleiding aan. U 
wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en wat lek
kers en vervolgens wordt u door gidsen van Oud Stede 
Broec rondgeleid. En er is veel te zien. U wordt namelijk 
rondgeleid door de oude tuindersschuur, waarin o.a. oud 
tuindersgereedschap tentoon is gesteld en op de boven
verdieping is een verzameling archeologische vondsten te 
bewonderen. Achter de schuur kunt u een kijkje nemen in 
de historische tuin met o.a. ook ‘vergeten’ groentes. En na
tuurlijk mogen we de oude tuinderswoning niet vergeten. 
Deze woning is door vele vrijwilligers teruggebracht in de 
stijl van honderd jaar geleden. Na afloop kunt u nog even 
napraten onder het genot van een drankje. 

€ 17,50

42 Wasbeurt voor uw auto.

Anton’s Car Cleaning, Industrieweg 2, 1613 KV Grootebroek, 
tel. 06-25497800, http://antonsautos.nl
Al eerder in de catalogus heeft u kunnen lezen dat u uw 
auto aan de binnenkant kan laten reinigen en weer een 
andere aanbieding om uw auto aan de buitenkant te laten 
reinigen. U kunt ook besluiten om van dit koopje gebruik 
te maken. Dan wordt uw auto aan de binnen en de bui
tenkant gereinigd en opgepoetst.  Het betreft een waar
debon ter waarde van € 85, Voor info kijk dan naar http://
antonsautos.nl

€ 97,50

Met een gezellige ontvangst, waarbij ook de praktijk en de 
werkwijze van de vier slagers, met hun enthousiasme, heel 
mooi werd uitgevoerd. En met een glaasje en een hapje, 
vraagt deze speciale ontmoeting in ‘de keuken’ om een 
herhaling. Na het succes van vorig jaar, nogmaals die aan
bieding voor het kijkje in de keuken.
Op woensdag 9 oktober, bent u om 19.00 uur welkom, 
achter de winkel, in de slagerij (de werkplaats).
Daar wordt, heel veel, bereid en verwerkt. Onder het genot 
van een kop koffie/thee kunt u ervaren, hoe in de slagerij, 
de ambachtelijke producten worden bereid.
Van de winkel, indertijd aan de Zesstedenweg, tot de 
mooie plaats die de winkel nu, al vele jaren, in het winkel
centrum ‘Streekhof’ inneemt, dat zal uiteraard ook niet on
gemoeid blijven. Interessant en plezierig om een avond ‘in 
de slagerij’ te zijn.

€ 55,00

39 Tulpen

Fa. Ruiter-Wever te Andijk
Aangeboden, één of meerdere bossen blijdschap, voor 
uzelf of om een ander bloid mee te maken. De blijde bood
schap bestaat uit maar liefst dertig tulpen, vers uit de kwe
kerij van de Fa. RuiterWever te Andijk. Jan Ruiter komt ze 
een paar dagen voor Kerst 2019 bij u thuis afleveren, zodat 
u er dan van kan genieten!
 € 20,00

40 Voetreflexologie

Elles Bimmerman 
Elles Bimmerman heeft vanaf 1996 een eigen praktijk als 
voetreflexoloog. Zij biedt een voetmassage aan, die ont
spannend werkt. En niet alleen een prettige, maar ook een 
veilige methode.
Voor meer informatie en achtergrond van de massage, kijk 
op www.elkekruid.nl. Op haar site is ook te zien, welke des
kundigheden zij nog meer heeft verworven. Een voetmas
sage ter waarde van € 20,00.

€ 35,00

43 Cadeaubon

Van Diepen Design, Nijverheidsweg 3, 
Grootebroek, www.vandiependesign.nl
Van Diepen Design biedt aan een cadeaubon van € 20,00. 
Dit  bijna 100jarige  bedrijf  is een begrip in De Streek, 
niet alleen op schilder en glaswerk. In de winkel is een 
grote showroom ingericht, waar u advies kan krijgen of 
inspiratie kan opdoen wanneer uw huis een opfrisbeurt 
nodig heeft. Kortom deze waardebon kunt u hier goed be
steden. 

€ 25,00

44 Vruchtentaart, slagroomtaart 
of jodenkoek

Gerard Besseling, De Echte Bakker, De Middend 202-206, 
tel. 515278, info@gerardbesseling.nl
Vruchtentaart, slagroomtaart of jodenkoek. Vanuit de 
bakkerij aan de Wijzend gaan alle soorten gebak naar de 
mensen thuis. Bij bakkerij Besseling kunt u terecht voor 
een verjaardag, een feestje of gewoon voor lekkere trek. 
Bonnen voor een vruchten, slagroomtaart of een joden
koek. De bonnen zijn geldig tot 1 mei 2020.

€ 39,50

45 Twee uur darten in            
sportcafé ‘de Kloet’

In het gezellig en sfeervol aangeklede sportcafé, kan je op 
donderdag 26 september 2019 twee uur darten, van 19.30 
tot 21.30 uur.
Daarvoor zijn een drietal darttafels beschikbaar. Een mooie 
gelegenheid om daarmee sportief en gezellig bezig te zijn. 
Ben je nog niet zo bekend met de spelregels. Bart Slagter is 
bereid om wat meer over een en ander uit te leggen.
Wie weet krijg je er zoveel aardigheid in, dat je er meer 
mee bezig wil zijn. Deze avond naast twee koffie/thee, een 
glaasje en een warm hapje. Wil je dit een keer proberen? 
Gewoon doen. 

€ 20,00
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46 Leeslamp LED

The Light Store, Middenweg 12, Bovenkarspel.
Der zojuist vernieuwde winkel van the Light Store in 
 Bovenkarspel biedt aan een waardebon van € 50,00, 
welke besteedt kan worden in deze mooie winkel met alle 
soorten lampen en verlichting.

€ 52,50

47 Fietsexcursie door weer ‘een 
mooi stukkie’ WestFriesland

Al verschillende jaren gaan wij met Tjalling James en Hans 
Verhoeven op de fiets door ons eigen mooi WestFriesland.
Nu pakken wij een gedeelte Hoogkarspel, Westwoud en 
Blokker op en dat doen wij op zaterdag 12 september a.s. 
Wij gaan van start om 9.00 uur bij café de Eerste Aanleg 
voor een route van 13 kilometer; geen lange route, maar 
wij hebben onderweg dan ook meer tijd om bij de vele be
zienswaardigheden als de grenspaal, kerken en stolpen stil 
te staan.
Wij passeren het landpad over de spoorlijn, de NHkerk 
aan de Binnenwijzend en via het Laantje komen wij bij het 
Heidens kerkhofje. Er is ontdekt, dat je ook achter het kerk
hofje kunt lopen en dan zie je het geheel toch anders.
Opvallend is dat er onderweg zoveel stolpen te zien zijn, 
de een is nog mooier dan de ander. We zullen extra aan
dacht aan deze typische WestFriese bouwwerken schen
ken. Bij de molen de Krijgsman gaan wij genieten van een 
kop koffie/thee met iets lekkers.

49 Bridgen of klaverjassen  
voor 2 personen

Aan de Schouw 31 wonen Mark en Margo Welker.
Van hen is bekend dat zij liefhebbers van bridgen zijn. 
Ook leggen zij graag een kaartje met klaverjassen.
Wanneer u het nu leuk vindt om het bridgen of het klaver
jassen eens bij hen thuis mee te maken, dan bent u wel
kom. Zij bieden weer een avondje aan om met 2 personen 
een avond te bridgen of te klaverjassen. Het natje en het 
droogje zullen onderdeel van die avond zijn. Echt iets om 
met hen gezellig thuis te kaarten.

€ 39,00

50 Groentepakket

Gert Jan de Wit, Verlengde Raadhuislaan 8, 
1613 PN Grootebroek, tel. 513486
Gert Jan de Wit heeft weer een WestFries groentepakket 
voor u samengesteld met verse witlof en broccoli van zijn 
eigen bedrijf en diverse andere groenten van collega tuin
ders. De doos vol vitamine wordt in september bij u langs 
gebracht.

€ 37,50

51 Koffie met appeltaart

Lunchroom Konkeltoid, De Middend 28, tel. 0228-526163, 
konkeltoid@outlook.com
Gezellig winkelen in het Streekhof of gewoon even bood
schappen doen. En dan nog even neerstrijken bij Konkel
toid. Konkeltoid biedt aan een kopje koffie met een puntje 
appeltaart. Niet te versmaden. 

€ 10,00

Daarna gaan we iets terug het Wijzend dijkje op voor een 
bezoek aan de waterberging  ‘Drachterveld’. Er zijn dikwijls 
meer soorten vogels te zien in de waterberging waarover 
Hans, als IVNgids/vogelaar, uitgebreid zijn verhaal zal 
doen met als bijzonder punt een bezoek aan Tjallings spe
ciaal voor oeverzwaluwen geplaatste wand met zeker nog 
de aanwezigheid van oeverzwaluwen. 

Na enkele interessante en gezellige uurtjes gaan wij nu 
richting de Binnenwijzend, op weg naar het eindpunt.
Een zaterdagmorgen om mee te maken.

€ 45,00

48 Theepakket

Smaak van de Streek, De Middend 36, 
1611 KW Bovenkarspel, tel. 526019
Behalve koffie kunt u bij Smaak van de Streek ook terecht 
voor vele soorten thee. Smaak van de Streek biedt aan een 
heerlijk theepakket met losse thee of builtjes, twee thee
glazen, een spectaculaire theebloem en diverse snoepe
rijen. 
Leuk om u zelf te verwennen of om cadeau te geven.
De waardebon kunt u verzilveren – uiterlijk 31 december 
2019  in de net geheel vernieuwde en vergrote winkel, 
dus laat u verrassen.

€ 19,00

52 Wandelworkout 

Health & Sport Instituut Schaper, Nijverheidsweg 23, 
Grootebroek, website: www.HSIS.nl
Vind je bootcamp leuk, maar wil je of kan je niet hard
lopen, dan is de wandelworkout iets voor jou. Het wan
delen wordt afgewisseld met functionele oefeningen 
voor het gehele lichaam. Voor mensen met rugklachten 
is deze workout zeer geschikt. Probeer het eens. Je kunt 
een maand lang, een keer per week, in het Streekbos Bo
venkarspel, hieraan deelnemen bij Health & Sport Instituut 
Schaper. Voor nadere informatie, dagen en tijden kijk naar: 
www.HSIS.nl 

€ 19,50

53 IJstaart 

IJssalon & Chocolaterie Vivaldi 
De Middend 92 Bovenkarspel
Ron Wisker biedt aan een waardebon voor een ijstaart 
10/12 personen, ter waarde van € 22,95. De waardebon is 
te besteden tot eind 2019. 
 € 30,00

54 Setje pasfoto’s 

Primera, Stationslaan 49 (nabij het station) Bovenkarspel
De gemakswinkel voor cadeaus, boeken, tijdschriften, 
wenskaarten en kansspelen. Jack Glas biedt aan een setje 
pasfoto’s (6 voor € 9,50). Een pasfoto, klaar terwijl u wacht 
voor uw identiteitskaart of voor ‘zomaar’.

€ 12,50

55 Onderhoudsbeurt  
voor uw naai of lockmachine 

Veltrop Shop, Zesstedenweg 81, 1613 JB Grootebroek, 
tel. 515611, www.veltropshop.nl, e-mail: info@veltropshop.nl
Deze winkel in handwerkbenodigdheden aan de Zes
stedenweg 81 biedt aan een onderhoudsbeurt voor uw 
naaimachine of lockmachine. Geldig tot december 2019.
 € 65,00
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56 Groen Workshop

Op zaterdagmiddag 7 september 2019 een groen work
shop! Onder leiding van Petra Kuiper en Margreet Nieu
wendijk gaan we een bloemstuk maken. We beginnen met 
koffie/thee en een zomers gebakje. Ondertussen krijgt u 
uitleg hoe we een bloemstuk gaan maken. Als alle creaties 
klaar zijn, drinken we nog een glaasje wijn of sap met voor 
de lekkere trek nog wat hapjes. De workshop begint op 
13:00 uur en we verwachten rond 16:00 uur weer afscheid 
van elkaar te nemen.
 € 37,50

57 Architectuur en symboliek  
in onze kerk

Voor een ieder die geïnteresseerd is in de architectuur en 
symboliek die in onze kerk te zien is wil Nico Nieuwendijk 
ons rondleiden. De plafonddecoraties, glas in loodramen, 
altaren en onze mooie monstrans worden toegelicht. U 
zult versteld staan hoe lang al sommigen afbeeldingen 
door de eeuwen en religies heen gaan. Hetgeen een van 
de rondgeleiden de laatste keer ontlokte: ‘‘ben ik hier in 
1939 gedoopt en wekelijks bewust langsgelopen; nu zie ik 
pas echt wat er afgebeeld wordt”. 
We beginnen met koffie/thee met wat lekkers, daarna de 
rondleiding en tussendoor even bijpraten. Streefdatum 
in september 2019, exacte datum in overleg met de inge
schreven deelnemers.
 € 25,00

61 Voetenbehandeling 

Pedycure, Uitlaat 74, 1613 CD Grootebroek, 
tel. 06-10192468, pedycure@outlook.com.
Een bon voor een voetenbehandeling. Willen uw voeten 
weer eens wat extra aandacht, maak dan een afspraak bij 
Pedycure om uw voeten lekker te laten verzorgen. Knip
pen, polijsten van de nagels, schoonmaken en verzorgen 
van de nagelomgeving. Verwijderen van overtollig eelt en 
likdoorns. En als toetje een voetmassage (totale behandel
duur is 45 minuten).

€ 39,50

62 Karten

Happy Days Noord-Holland, Industrieweg 48a, 
1613 KV Grootebroek, tel. 521113 - www.happydays-nh.nl
Ook altijd al willen rijden met die kleine karts, een wed
strijd houden om de snelste rondetijden? Dat kan, maar 
u kunt de bon ook altijd weggeven aan uw zoon, broer, 
dochter of zus. Kartcentrum WestFriesland biedt een 
 cadeaubon aan ter waarde van 1 heat karten. 

€ 20,00

63 Skincare Beauty behandeling 

Studio Zensation, Zesstedenweg 69, 1613 JB Grootebroek, 
tel. 06-28176548, www.studiozensation.nl, 
info@studiozensation.nl
Studio Zensation biedt aan een bon voor Skincare Beauty 
behandeling.
Bij Studio Zensation in Grootebroek doen de schoonheids
specialistes Marjolein de Wit (eigenaresse) en Anouk Boen
dermaker, er alles aan om uw ZEN moment te creëren.  
Voelt uw gezicht wat droog en strak aan? laat uw gezicht 
dan verwennen bij Studio Zensation. Deze verwennerij 
bevat: epileren, reiniging, peeling, stoombad en onzuiver
heden verwijderen. Daarnaast hebt u de keuze voor een 
Masker (tijdens het masker een hand of voetmassage) of 
Hoofdhuid en gezichtsmassage.de behandeling wordt 
afgesloten met dag verzorging en lichte make up. U voelt 
zich als herboren na een behandeling van een uur. U kunt 
op alle werkdagen een afspraak maken. Gun jezelf een 
ZEN–moment bij Studio Zensation. 

€ 60,00

58 Schoonheidsbehandeling

Beauty Planet-Huidkliniek, Zesstedenweg 112, Grootebroek, 
tel 522534, www.beautyplanet.nl, info@beautyplanet.nl
Beauty Planet biedt een ‘Beauty Treatment’ aan. Een 
schoonheidsbehandeling waarin uw gezicht veel aan
dacht krijgt: de wenkbrauwen worden geëpileerd, daarna 
wordt uw gezicht gereinigd, gepeeld en na een stoombad 
worden de onzuiverheden verwijderd. De huid wordt ge
masseerd en de behandeling wordt afgesloten met een 
dagverzorging en een lichte makeup. Zo kunt u er weer 
als herboren tegen aan.
 € 75,00

59 Groente-fruit box 

Het ProeVkantoor, Matthijs Post, Zesstedenweg 292, Groot-

ebroek, tel 0228-519464, www.proevkantoor.nl, matthijs@
proevkantoor.nl
Een NoordHollands boerburger initiatief. De doelstelling 
van dit nieuwe bedrijf is om producten van lokale boeren 
en tuinders bij de burger te brengen. Direct van het land. 
Het ProeVkantoor biedt aan een medium groentefruit 
box gevuld met producten van NoordHollandse telers. 
De inhoud is afgestemd op een gemiddeld tweepersoons 
huishouden en bestaat uit minimaal 5 soorten groentes 
(hoofd en bijgroentes) en minimaal 2 soorten fruit. De pro
ducten zijn lokaal geteeld en zijn dus vers. In de gemeente 
Stede Broec zijn diverse afhaalpunten. Daar kan de box op 
donderdag of vrijdag worden afgehaald. Een mooie ver
rassing voor u of om aan iemand cadeau te doen. 
De bon is in te wisselen tot en met  september 2019.
 € 22,50

60 Badkamerschoon 

Sanidrome IJsselmuiden Badkamerschoon, Industrieweg 38, 
1613 KV Grootebroek, tel. 511368 
www.ijsselmuiden.sanidrome.nl, ijsselmuiden@sanidrome.nl.
een goed en zacht schoonmaakmiddel voor dagelijks 
 onderhoud van uw toilet en badkamer. 

€ 15,00

64 Bowlen

Happy Days Noord-Holland, Industrieweg 48a, 
1613 KV Grootebroek, tel. 521113, www.happydays-nh.nl
Een mooi uitgaanscentrum hebben we aan de Indus
trieweg in Grootebroek. Happy Days biedt aan een uur 
 bowlen. Een gezellig vrienden of familieuitje, per baan 
tot maximaal 8 personen.

€ 30,00

65 Dineren in het restaurant 
‘Rondom Vol’

Praktijkschool, Annie M.G. Schmidtweg 1, 
tel. 510350, www.praktijkschoolwf.nl, 
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl 
Heerlijk dineren in het sfeervolle restaurant ‘Rondom Vol’ 
van de Praktijkschool. 
De leerlingen van deze school bereiden en serveren een 
heerlijk driegangenmenu (excl. Drankje) op de maandag
avond, aanvang 17:30 uur. Een en ander gebeurt onder 
leiding van een chefkok, Peter Smit, en een gastvrouw. U 
dient wel van tevoren te reserveren.

€ 22,50

66 Gourmet- of barbecueschotel 
 

Kees de Haan, keurslager, Streekhof, de Middend 70, 1611 
KT Bovenkarspel, tel 511463, www.dehaan.keurslager.nl  
dehaan73@quicknet.nl
Wilt u een keer lekker uit eten maar dan thuis?
Dan verwent u uzelf én uw gasten met een gourmet of 
BBQschotel voor 4 personen.
De gourmetschotel is een luxe schotel met de beste kwa
liteit biefstuk, varkenshaas, kip en divers gemarineerde 
producten zorgvuldig geselecteerd door Keurslager Kees 
himself.
In de zomer kunt u ook kiezen voor een overheerlijke 
BBQschotel, die bestaat uit een gemarineerd filetlapje, 
kipschnitzel, hamburger casselerrib en een stokje saté 
ook zorgvuldig geselecteerd door Keurslager Kees. Geniet 
 ervan en eet smakelijk.
 € 55,00
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67 Kappersbon Lenny

Kapsalon Lenny, Westerstraat 29, Enkhuizen, tel. 525979
Kapsalon Lenny is inmiddels verhuisd naar Enkhuizen. Je 
moet er dus iets verder voor reizen, maar ze heeft haar 
kwaliteit gecombineerd met een grote dosis gezelligheid 
meegenomen. Een nieuwe coupe of een gewaagde kleur: 
het is allemaal mogelijk met deze waardebon van €25,00. 

€ 35,00

68 Boeket bloemen 

Mijn Idee, Stationslaan 14, tel. 522602, 
www.mijnbloemideel.nl, ronald@mijnbloemidee.nl
Mijn Idee biedt een bon aan te besteden aan een boeket 
bloemen ter waarde van € 15,00. 
Om uzelf mee te verwennen of een mooi cadeau om te 
geven.

€ 25,00

69 Cadeaubon 

de Zinken Viool, Zesstedenweg 115, 1613 JC Grootebroek, 
tel. 521622, www.dezinkenviool.nl, info@dezinkenviool.nl
Nieuwe eigentijdse winkel vol snuisterijen in een prach
tige ambiance.
Zin in een inspirerende groen workshop in de nieuwe 
ruimte achter de winkel of leuke snuisterijen? Met een ca
deaubon ter waarde van € 25,00 kunt zelf wat uit zoeken in 
de winkel of een deel van een workshop betalen. Geef uw 
creativiteit de ruimte.

€ 35,00

73 Controlebeurt fiets

Profile Nan, Zesstedenweg 287, tel. 522070, 
www.profilenan.nl, info@profilenan.nl. 
Uw fiets wordt volledig nagekeken door de fiets specialis
ten van Profile Nan en alle draaiende delen worden gecon
troleerd en gesmeerd. Kabels en ketting worden gesteld. 
Deze waardebon is te gebruiken voor elke fiets, elektrisch, 
gewoon of racefiets. Een bon ter waarde van € 39,00 en 
deze bon is geldig tot 1 maart 2020.

€ 55,00

74 Tuinonderhoud 

Gerard Ligthart, Burgemeester Schrijnderlaan 10, 
1613 JW Grootebroek, tel 517317, www.ligtharttuinen.nl  
gerardligthart@quicknet.nl 
Tuinonderhoud. Elke tuin heeft zo nu en dan een profes
sionele hand nodig. Daarom hebt u nu de kans om Gerard 
Ligthart te boeken om uw tuin weer helemaal mooi te ma
ken. Hij biedt aan drie uur onderhoud van uw tuin. Dit kan 
het hele jaar door. En uw tuin ligt er weer voor een lange 
tijd heel mooi bij en daar kunt u weer volop van genieten!! 
Tip: bezoek ook eens de website, waarop impressies van 
door dit mooie bedrijf aangelegde tuinen. 

€ 160,00

75 Verse spinazie 

Maatschap Broersen, Lutjebroek, tel. 06-51835615 
www.westfriesproduct.nl
Maatschap Broersen: De maatschap aan de Gouw l evert 
drie maanden te weten mei, juni en september elke 
maand 2 zakken met elk 450 gram verse spinazie zo 
van de Grootebroeker grond. Direct na de oogst wordt 
de  spinazie nog dezelfde dag bij u thuis bezorgd. Vers en 
 gezond van Grootebroeker grond, dat proef je!

€ 30,00

70 VIP autowasbon 

Shell Grootebroek, Raadhuislaan 25, 1613 KR Grootebroek, 
tel. 511864, grootebroek@ototol.nl
VIP autowasbon, twv € 12,95. Uw auto wordt compleet 
verwend met dit wasprogramma. Hij wordt volautoma
tisch onder hoge druk eerst voorgereinigd en daarna met 
water en schuim gewassen. Ook de velgen en de onder
kant horen daarbij. Dan krijgt de hele auto een hotwax 
behandeling en wordt de super Foam Polish door de ma
chine ingewreven. Deze extra beschermende glanslaag 
houdt zeker twee maanden. Uw auto is weer als nieuw 
na deze uitgebreide wasbeurt. Een autowasbeurt volgens 
programma 1. Uw auto ziet er daarna weer tiptop uit. De 
bonnen zijn geldig tot 31 december 2019.

€ 20,00

71 Koffie verwenpakket 

Smaak van de Streek, De Middend 36, 
1611 KW Bovenkarspel, tel. 526019
Een heerlijk koffie verwen pakket ter waarde van € 10,00 
met onder andere: gemalen koffie of bonen naar keuze, 
likeurtje, noga of andere snoeperijen. Een verwenpakket 
voor uzelf of om cadeau te geven! De waardebon kunt u 
zelf in de geheel vernieuwde winkel verzilveren dus laat u 
verrassen. Deze bon is geldig tot en met december 2019.

€ 19,00

72 Bloemrijke  
verrassing

Bloembinderij ’t Hofje Fleurop, Streekhof, 
De Middend 16, 1611 KT Bovenkarspel, 
tel. 515658, wimkeppel@hotmail.com
Een bloemrijke verrassing, ter waarde van totaal € 15,00.
Driemaal een koffieboeketje ter waarde van € 5,00. 
Driemaal een mooi bloemetje op tafel of om cadeau te ge
ven. Dit laat u toch niet lopen? 
Af te halen tot 1 augustus 2019.

€ 17,50

76 Hortensia’s

Bloemenwinkel ‘de Hortensia’ in Lutjebroek
Gevestigd aan de P.J. Jongstraat is een begrip.
Cees Veenbrink biedt aan hortensia’s in vijf liter potten, 
heel mooi en in verschillende kleuren, waarde per stuk
€ 14,00 

€ 19,50

77 Proefles Fit4Lady

Fit4Lady in Grootebroek, Het Voert 9B (naast de Apotheek)
De Effectiefste sportschool voor vrouwen. Hier kan je in 
een ontspannende omgeving trainen en aan de conditie 
werken.
Uiteraard krijg je uitleg over de training en apparatuur. 
Alleen of met zijn tweeën een week proberen? Dan ont
vang je in het cadeautasje (een weekpas, een zweetband
je, doucheschuim en een klein voedingsboekje

€ 15,00

78 Stede Broec Toen & Thans

Boekhandel Bruna, Streekhof, 
De Middend 26, 1611 KW 
Bovenkarspel, tel 512502, 
bruna@quicknet.nl
Boekhandel Bruna biedt aan 
het boek Stede Broec Toen & 
Thans. Dit boek laat in foto’s 
zien hoe zeer de Streek door 
de jaren heen veranderd is. 
En soms is er nauwelijks iets 
veranderd. Leuk om op die 
manier de eigen omgeving 
en zijn geschiedenis te leren 
kennen. 

€ 12,50
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HET PAROCHIEVEILINGCOMITÉ:
 

Jos Broersen                         512701

Henk Immink 514902

Daniel Kuin                             523202

Margreet Nieuwendijk 521747

Piet Reus  514108

Greet Rood 513078

Klaas Slagter 515993

email: kl.slagter@quicknet.nl

79 Een bezoek  
met herinneringen aan het verleden

Aan de Zesstedenweg 211 was tot in de vijftiger jaren de 
bewaarschool gevestigd, terwijl de Zusters van Liefde, 
daarnaast, in het gebouw, heel veel jaren hebben lesgege
ven en gewoond.
Wanneer over die tijd wordt gesproken, dan komt voor 
heel veel Grootebroekers, van alles weer tot leven.
Over die klassen, de speelzaal, de speelplaats, en ook die 
gangen, in lengte, die ook nu nog steeds diezelfde sfeer en 
geur van toen uitademen.
Heel apart is het, dat in bepaalde gesprekken, in ons dorp 
hierover, heel direct de namen worden genoemd, van de 
zusters uit die periode, van zuster Mathé, zuster Secundia 
(zuster oliebol) en zuster Elisabeth.
Na het vertrek van de kleuters, in 1956, naar de huidige 
locatie, bood het gebouw huisvesting aan VGLO voor 
meisjes en in 1960 werd dat omgezet in een huishoud en 
industrieschool en ook de gemeente Stede Broec was daar 
vanaf 1979 voor een vijftal jaren gevestigd.

Nu is Enra verzekeringen bv in het gebouw gevestigd.
Op zaterdagmiddag 5 oktober half twee zijn wij welkom 
in de voormalige kapel, voor een kop koffie/thee en is de 
heer Douwe Boeijenga directeur van Enra, onze gastheer.
Met van zijn kant zeker een uitleg over het bedrijf, maar 
ook gaan wij, voor een wandeling door de kamers, de loka
len, de gangen, de kelder, alle onderdelen van de gebou
wen komen aan bod. Die muur van de speelplaats is er ook 
nog en ook de muur in de tuin, waarachter de zusters, vaak 
hun rustmoment kozen.
Wanneer wij uiteindelijk, heel veel geschiedenis, zullen 
hebben opgesnoven, gaan wij terug naar de kapel, voor 
een glaasje en een hapje en om ook even gezellig met el
kaar na te praten.
Het zal zeker een soort reünie worden met Grootebroekers 
en oud Grootebroekers, met daarbij herinneringen aan de 
jongste jeugdjaren en uiteraard verwachten wij ook an
dere belangstellenden.
Een middag om te beleven.     

€  40,00           

80 Zumba

Health & Sport Instituut Schaper, 
Nijverheidsweg 23, Grootebroek, website: www.HSIS.nl
Zumba is een leuke, dynamische en uiterst effectieve les 
voor iedereen en elk lichaam.
Health & Sport Instituut Schaper biedt u aan een maand 
lang, een keer per week, deze leuke sport te gaan beoefe
nen, in de sportlocatie aan de Nijverheidsweg 23 in Groot
ebroek, onder begeleiding van een top instructrice onder 
een geweldige sfeer. Voor nadere informatie, dagen en tij
den kijk naar: www.HSIS.nl 

€ 19,50 

81 Ambachtelijk  
handgemaakte bonbons 

IJssalon & Chocolaterie Vivaldi, De Middend 92 Bovenkarspel
Ron Wisker biedt aan ambachtelijk handgemaakte bon
bons, 500 gram ter waarde van € 19,50 Speciaal en over
heerlijk.

€ 25,00

82 Special Coffee to Go

Primera, Stationslaan 49 (nabij het station) Bovenkarspel
Een lange of een korte reis maken met de trein. Trek in kof
fie! Dan ben je bij Primera aan het juiste adres. Hier kunt u 
een speciale Coffee to Go bestellen, (klaar in een minuut). 
Een waardebon koffie, espresso, latte macchiato (groot), 
cappuccino (groot), thee diverse smaken of warme choco
lademelk. 

€ 5,00

83 Cadeaubon 
 

Marlène’s Hairstyle Centre, de Tuin 11, 1611 KR Bovenkarspel, 
tel. 512423, www.marleneshairstylecentre..nl 
info@marleneshairstylecentre.nl
Als uw haar maar goed zit! Mooi haar begint bij de juis
te verzorging. Marlène’s Hairstyle Centre biedt aan een 
 cadeaubon van € 31,65 voor de kleuring van haar in 
 basiskleuren. 
 € 39,00




