BOERENERFMARKT
11 juni 2022
Van 10.00
tot 15.30 uur

Let op gewijzigd adres!

Platanenstraat 92, Zwartebroek

Boerenerfmarkt 11 juni 2022
Wij hopen dit jaar weer een boerenerfmarkt te houden op zaterdag 11
juni. Het is dit jaar de 15de keer dat we deze markt organiseren. We
hebben weer geprobeerd een mooie invulling van deze markt te maken
op een nieuwe locatie. De markt wordt nu gehouden op de
Platanenstraat 92 te Zwartebroek.
U bent welkom vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur.
Ook dit jaar hebben we geprobeerd een mooi programma te maken en
op deze dag hopen we dat de ballonvaart die bijna elk jaar ’s avonds is
weer doorgang kan vinden. Tevens kunt u de omgeving vanuit grote
hoogte gaan waarnemen wanneer u met de helicoptervlucht mee gaat.
Voor jong en oud hopen we er een mooie dag van te maken waarbij
ontmoeten en het gesprek onderling na een aantal jaren door
omstandigheden niet mogelijk te zijn geweest weer mag plaatsvinden.
Welkom namens de Boerenerfmarktcommissie

Flessenactie.
Vergeet niet uw lege statiegeldflessen in te leveren. Voor de kinderen tot
12 jaar zijn er 3 prijzen die verdeeld worden. U kunt de flessen inleveren
tot 14.30 uur.
________________________________________________________________

Boerenerfmarkt 2022
Bestellijst voor oliebollen (1 zak = 10 oliebollen voor € 8,50)
De bestellijst bezorgen op Hoevelakenseweg 110 in Terschuur of mailen naar
jvbinsbergen@hhgzwartebroek-terschuur.nl
Naam

Aantal zakken

Adres

Plaats

Prijs per kg

Tel. nummer

Totaalbedrag

Naam:

Plaats:

Adres:

Telefoonnummer:

Leeftijd (t/m 12 Jaar)
Deze kleurplaat kun je inleveren bij de patatkraam tot 14.00 uur. Aan het eind van de
dag worden de drie mooiste kleurplaten met een prijs beloond.
Bij inlevering van de kleurplaat krijg je in ieder geval een klein presentje.

Boerenerfmarkt 2022
Bestellijst voor kaas en vlees
De bestellijst bezorgen op Hendrik van de Craatsstraat 12 in Terschuur of mailen naar
teunisalineversteeg@outlook.com of bellen naar 06-30610240
Naam

Adres

Soort kaas / vis

Plaats

Prijs per kg

Jonge kaas

€ 9,45

Jong belegen kaas

€ 9,95

Belegen kaas

€ 10,45

Extra belegen kaas

€ 10,95

Oude zwarte kaas

€ 12,95

Komijnenkaas

€ 9,95

Italiaanse kruidenkaas

€ 13,95

Beenham per 0,5 kg

€ 8,95 (per 0,5 kg)

Varkensrollade per kg

€ 9,95

Rundergehakt per kg

€ 9,95

Runderlappen per 0,5 kg

€ 8,95 (per 0,5 kg)

Varkenshaas (per 2 stuks verpakt)

€ 14,95

Tel. nummer

Gewicht / aantal

Alle bestellingen worden vacuüm verpakt!

Let op!!
Uiterste inleverdatum van alle bestellijsten is
zaterdag 4 juni.

Boerenerfmarkt 2022
Bestellijst voor kipproducten
De bestellijst bezorgen op Eendrachtstraat 40 in Zwartebroek of mailen naar
evertjanbrouwer@hotmail.com of bellen naar 06-54618406
Naam

Adres

Plaats

Bedrag
per hoeveelheid

Product
Filet

per 5 kg.

€ 40,-

Dijenvlees

per 5 kg.

Drumsticks

per 10 kg.

€ 40,-

Vleugels

per 10 kg.

€ 35,-

Wings/ plat stukje vleugel

Per 10 kg.

€ 35,-

Poten met rug

per 10 kg.

€ 35,-

Rollade

1 kg.

Gerookte kipfilet

Per stuk.

€ 35.00

€ 9,€ 5.50

Kip satéschnitzels

(2400gr)

doos 24 st. € 22,50

Cordon bleu

(2400gr)

doos 24 st. € 22,50

Kip grillburgers

(2400gr)

doos 24 st. € 19,-

Kipschnitzel populair (2400gr)

doos 24 st. € 19,-

Kipschnitzel cornflakes(2400gr)

doos 24 st. € 19,-

Tel. nummer

Aantal
bijv. 1 x d.w.z. 1 x 5 of 10 kg

