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Grootebroek     maart 2023. 
 
 
Ref.nr.: PV23 
 
 
Beste m/v achternaam.  
 
Ook dit jaar gaan wij de catalogusveiling in een beperkte vorm houden, gelijk aan die van 2021 en 2022 hebben 
wij een elftal items beschikbaar. De veiling van vorig jaar heeft ondanks de beperkte samenstelling een heel goed 
resultaat gegeven, ca. € 20.000,-. Dus hebben wij er alle vertrouwen in, gezien de aantrekkelijke koopjes, dat ook 
dit jaar een succes gaat worden.  
 
Uit de parochieraad kwam het idee om de opbrengst van de veiling te gebruiken voor aanpassing en onderhoud 
parochiecentrum. 
 
Ons parochiecentrum, dat de thuisbasis is voor veel vrijwilligers en activiteiten en waar we nu in de 
wintermaanden ook "kerken" heeft wat technische aanpassing nodig. Een aantal actieve vrijwilligers heeft al veel 
werk verricht. Om de kosten van dit alles te dekken en om noodzakelijk onderhoud aan dak en plafond uit te 
kunnen voeren, is de bijdrage van de parochieveiling van harte welkom. 
Alvast erg bedankt.  
 
 
Het parochieveiling-comité beveelt de catalogusveiling van harte bij u aan. Doet u mee?? 
 
Het parochieveiling-comité 



 

KOOPOPDRACHT 

  

                       PAROCHIEVEILING ST. JOHANNES DE DOPER GROOTEBROEK 

Hierbij bericht ik u, dat ik heb besloten de diensten/artikelen te kopen, welke in deze brief staan vermeld achter 
de/het hieronder vermelde nummer(s): 

 Nr       OMSCHRIJVING                                                         AANTAL          PRIJS 

 ----       -------------------------------------------------------------------    -----------                  €  -------------------- 

 ----       -------------------------------------------------------------------    -----------                  €  -------------------- 

 ----       -------------------------------------------------------------------    -----------                  €  -------------------- 

  ----       -------------------------------------------------------------------   -----------                  €  -------------------- 

 ----       -------------------------------------------------------------------    -----------                  €  -------------------- 

 

 Hierbij bericht ik u dat ik heb besloten het volgende bedrag als gift te doneren:      €  -------------------- 

Totaal:           €  -------------------- 

 

Eenmalige incasso-opdracht 

Naam                  :            Parochieveiling R.K. Grootebroek. 

Adres                  :            Zesstedenweg 158 

Postcode            :            1613 KD                           Woonplaats       :            Grootebroek 

Incassant ID        :            NL94ZZZ302696440191 

Kenmerk machtiging       :            18e Veiling 2023. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “Parochieveiling R.K. Grootebroek” om een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van “Parochieveiling R.K. Grootebroek”. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

  

Naam                  :            ……………………………………………………………………………. 

Adres                  :            …………………………………………………………………………….. 

Postcode            :             ………………….                         Woonplaats         : ……………………..... 

Email                  :            …………………………….           Telefoon              : ………………………. 

IBAN                   :            …………………………………………………                                      

Plaats en datum :             ……………………………………………    

Handtekening     :            ……………………………………………………………….  

Inleveradressen: 

Henk Immink   Schutsluis 22  Grooterbroek  514902 
Margreet Nieuwendijk  Refter 26   Grootebroek 521747 
Piet Reus   Platanenlaan 64  Grootebroek 514108 
Greet Rood   Molenstraat 2  Grootebroek 513078 
Klaas Slagter   Nuwendoorn 76  Grootebroek 515993 
Pastorie   Zesstedenweg 158  Grootebroek 

E-mail:    kl.slagter@quicknet.nl 



1 Landschappelijke fietstocht. 
van ongeveer 16 km door de Zuiderkogge van 

Drechterland. 29 juli, 9: 30 -12:00 uur. 
Start 9:30 uur van Café de Roode Leeuw aan het Westeinde in 
Venhuizen, uiteraard met koffie en iets erbij. 
Ongeveer 2,5 uur later zijn we hier weer terug, maar dan hebben wij 
wel rondgefietst via Hem, Wijdenes en Schellinkhout en dan na meer 
dan 10 keer af- en opstappen bij de verschillende punten waar Nico 
Bregman en Tjalling James ons wijzen op de pareltjes op deze route.  
Enkele van die bijzondere pareltjes zijn het Koggehuis, de bannepaal, 
de eenzame kerktoren,  de verborgen stationnetjes, de Stofmolen, de 

fraaie  stolpboerderijen, de bochtige dijk met kleiput en Noorse keien, 
en uiteraard  het nog bochtiger oude dorp Schellinkhout met de 
opvallende Steenen kamer.  
Opmerkelijk zijn ook de verschillende ontginningspatronen en 
kavelrichtingen, die ook na de ruilverkavelingen nog goed herkenbaar 
zijn, en de waterhuishouding in dit mooie poldergebied.   
Deze morgen kan je zien hoe mooi, dit stukje West-Friesland is.  
Wij sluiten deze morgen af met een kopje  koffie of een glaasje. 
 
Prijs € 50,00 

2 Gourmet- of BBQ-schotel 
Wilt u een keer lekker eten maar dan thuis? Dan verwent u uzelf en 
uw gasten met een gourmet-of bbq-schotel voor 4 personen. De 
gourmetschotel is een luxe schotel met de beste kwaliteit biefstuk, 
varkenshaas, kip en divers gemarineerde producten zorgvuldig 
geselecteerd door Keurslager Kees himself. In de zomer kunt u ook 

kiezen voor een overheerlijke bbq-schotel, die bestaat uit een 
gemarineerd filetlapje, kipschnitzel, hamburger casselerrib en een 
stokje saté ook zorgvuldig geselecteerd door Keurslager Kees de 
Haan. Geniet ervan en eet smakelijk. 
Prijs € 55,00 

3 bedrijvenbezoek 
Ook dit jaar ontbreekt het bedrijvenbezoek niet. Deze keer gaan wij op 
zaterdag 7 oktober 2023 naar Florex BV Industrieweg 52 Grootebroek. 
Een duurzaam bedrijfspand helpt Florex in alle opzichten vooruit. 
In de jaren 20 van de vorige eeuw begon opa Gerrit Jan Klumpenhouwer 
een tulpenkwekerij. In de tachtiger jaren legde zijn zoon Joop de basis 
voor het bloeiende familiebedrijf dat Florex vandaag is aan de 
Industrieweg in Grootebroek. En nu zijn het Gertjan en zijn broer Wim 
die samen een van de meest bloeiende bedrijven in de 
bloembollensector leiden. 
Florex levert bloembollen, zaden en plantuien in uitgekiende winkel- en 
verpakkingsconcepten aan grote retailers, tuincentra en bouwmarkten 
binnen heel Europa. 
De nieuwbouw van het 15.000 m2 metende prachtige en moderne 
bedrijfspand is al volop in gebruik. Zonnepanelen op het dak voorzien in 
75% van de stroombehoefte. Tevens de groene gevel en het witte dak 
helpen ook bij de energie reductie. 
Florex B.V. ontzorgt de afnemer van bol tot schap. En dat betekent ook 
ontzorgen als het op de winkelpresentatie aankomt. 
Als expert in het creëren van aantrekkelijke verpakkingen en een 
onderscheidene schappresentatie weten de Klumpenhouwers wat er 
nodig is voor een optimaal rendement voor de klant. 
Onderscheidende producten van hoge kwaliteit die de tuinconsument 
aanspreken en de verkoop stimuleren, zowel onder eigen merk als 
private label. 
Zeer de moeite waard om van de gelegenheid gebruik te maken dit 
prachtige bedrijf te bezoeken. 
 

Daarna gaan wij naar Schellinkhout, waar wij de familie Kooijman 
bezoeken. Als een echt familiebedrijf werken zij dagelijks in hun 
melkveehouderij aan het blije, vrije en gelukkige leven van de koe. 
Rens is daarbij de 5e generatie melkveehouder van het bedrijf, welke 
is opgericht in 1860. Waar zijn voorvaderen al zijn gestart met het 
houden van een dubbeldoel koeienras, heeft Rens deze lijn verder 
doorgezet. De dames kennen daarbij een carrière als melkkoe. Maar 
als de koe om wat voor reden dan ook geen melk meer kan 
produceren, dan heeft ze tijdens haar pensioen ook goede aanleg voor 
vleesproductie. Een prachtig stukje kwaliteitsrundvlees wat ze via hun 
eigen boerderijwinkel HeerlijkvandeBoer.nl aanbieden. Het aanbod 
van producten is in de loop van de jaren verder uitgebreid, met naast 
het vlees ook zuivel- en lederproducten.  
Daarnaast runnen ze in het oudste gebouw van het erf een Bed & 
Breakfast, Bedenboerderij.nl.  Deze hooiberg is onlangs omgetoverd 
tot een recreatieverblijf die van alle luxe is voorzien. En met prachtig 
uitzicht over de landerijen en hun dieren.  
Naast dat het bedrijf onlangs energieneutraal is geworden, starten zij 
ook binnenkort nog als zorgboerderij. 
Neem tijdens de rondleiding een kijkje achter de schermen en proef de 
liefde tussen mens en dier. En de passie voor het boerenleven. 
Na het bezoek aan beide bedrijven is het tijd voor een glaasje. Naar 
dorpshuis “de Stek” waar u een paar gezellige uurtjes gaat 
doorbrengen, met een smakelijk buffet inclusief 2 consumptiebonnen. 
. 
Prijs € 85,00 

4 Rondleiding en uitleg werkwijze Praktijkschool 
Hiervoor bestaat de mogelijkheid op 3 verschillende dagen, namelijk 
donderdag 25 mei, 1 juni en 8 juni, en wel met maximaal 5 personen 
per keer. 
De ontvangst om10.30 uur eerst met een kop koffie of thee, daarna 
begeleiding met 2 leerlingen door de verschillende afdelingen van 

houtbewerking, algemeen techniek, muziek, metaal, 
vrijetijdsbesteding, gymnastieklokaal en tuin en dieren. 
In de tijd tot 12.00 uur kunt u een indruk krijgen van de werkwijze in 
de school. 
 
Prijs  25,00 

5 Biljarten in de Stek 
De biljartmiddagen, herkenbaar vanwege de sfeer en de 
gezelligheid, worden beschikbaar gesteld en georganiseerd door 
Sjaak Koster. Sjaak biedt aan, een dagdeel, een zaterdagmiddag 
januari of februari 2024, biljarten in de Stek, met 3 biljarts. 

De middag van 13.15 tot 18.00 uur wordt geheel verzorgd, te 
beginnen met koffie enz. 
 
Prijs € 65,00  

 

6 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 appeltaart. (niet op zondag) 
Prijs € 10,00 



7 Dineren in restaurant Rondom Vol 
Praktijkschool
, Annie M.G. Schmidtweg 1, tel. 510350, www.praktijkschoolwf.nl   
e-mail: 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 maandagavond, aanvang 
17:30 uur. Een en ander gebeurt onder leiding van een chef-kok, 
Peter Smit, en een gastvrouw. U dient wel van  tevoren te 
reserveren. 
Prijs € 27,50

8 Lekker dineren 
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.nr. 510300. 
 
Prijs € 27,50 

9 Grootebroekerdagtocht op 23 mei 2023. 
Een verzorgde dagtocht naar de Basiliek in Oudenbosch, inclusief 
Zouaven museum en Botanische tuin. 
Na het instappen in de bus om 8.50 uur bij Deka en om 9.00 uur bij 
de Johannes de Doper kerk starten we een mooie reis met een luxe 
touringcar naar een pleisterplaats voor koffie/thee met wat lekkers. 
Waarna we de reis vervolgen en we hopen rond 12.00 uur in 
Oudenbosch aan te komen. 
Oudenbosch is een plaats waar je geweest moet zijn. In de jaren na 
1880 startte een enthousiaste pastoor ( een vroegere priester 
student in Rome) de bouw van de St Pieter uit Rome, een iets 
kleinere kopie met de gevel van een kerk van de Lateranen. De 
architect Cuijpers die ook het Rijksmuseum en het Centraal Station 
in Amsterdam in neogotische stijl creëerde maakte ook dit prachtige 

kunstwerk. Een bijzonder classicistisch geheel in het Brabantse 
land. Deze Basiliek beïnvloedde de hele stad Oudenbosch. In de 
Basiliek krijgen we een uitgebreide rondleiding en is er de 
mogelijkheid om de crypte te bezoeken en de rondgang in de 
koepel te bewonderen. 
In groepjes is er de mogelijkheid om naar het Zouaven museum te 
gaan. Ook is een bezoek aan de Botanische tuin een mogelijkheid. 
Rond 16.00 uur stappen we weer in de bus en onderweg naar huis 
zullen we de afsluiten met een diner. We hopen na een mooie dag 
vol indrukken rond 20:00 uur weer in Grootebroek te zijn. 

De prijs is middels sponsering gekomen op 65,00 euro per 
persoon 

10 Informatie Wereld winkel 
Informatie en rondleiding in de Wereldwinkel Stede Broec op 11 of 

18 oktober 2023.  

De Wereldwinkel verkoopt duurzame cadeaus met een verhaal, 

koopt u een cadeau bij de Wereldwinkel dan helpt u onze 

producenten in de Ontwikkelingslanden. Wij doen dat volgens de 

regels van Fair Trade. Wat is Fair Trade? Wat houdt duurzaam in? 

Waarom bestaat onze Wereldwinkel? Waarom werken er alleen 

vrijwilligers? Waar komen de producten vandaan? Waarschijnlijk zijn 

er nog meer vragen over de Wereldwinkel. Al deze vragen 

beantwoorden wij graag tijdens een speciale avond in onze 

Wereldwinkel Deze avond is georganiseerd door een aantal 

vrijwilligers van de Wereldwinkel voor de kopers van dit "koopje". U 

krijgt op woensdagavond 11 of 18 oktober vanaf 19.00 uur een 

unieke kans achter de schermen te kijken van deze prachtige 

winkel. We starten met een rondleiding in de winkel met veel 

aandacht voor het verhaal achter de producten die wij verkopen en 

u krijgt natuurlijk een Fair kopje thee of koffie aangeboden.  

Rond 21.00 uur sluiten we af met een drankje uit onze eigen 

"keuken", en een hapje daarbij. 

 

Prijs 25,00 

11 Pelgrimstocht 
Op 22 april wordt door de families Sijm en Slagter de allerlaatste 
pelgrimstocht georganiseerd. Vele pelgrimstochten zijn 
georganiseerd, met het kapelletje van Keinse als eerste 
pelgrimsoord. Er zijn, in de loop van jaren, veel plaatsen en 
bezienswaardigheden aangedaan in West-Friesland, maar ook op 
Wieringen en Egmond aan den Hoef.  
Met veel plezier kunnen wij terugkijken op deze pelgrimstochten. In 
de ochtend schuiven de deelnemers aan voor een kopje koffie met 
appeltaart en zijn vol verwachting wat de dag zal gaan brengen, 
omdat de bestemming, voor hen, nog niet bekend is. 

Wandelend met de frisse lucht in de longen, de wind door de haren, 
genietend van de omgeving en de gesprekken, komen de 
pelgrimgangers aan op de eerste bestemming. Daar wachten Piet 
Reus en Carla Kroonenburg de groep al op en hebben 
klaargemaakte broodjes en salades meegenomen. Een rondleiding 
of een bezichtiging maakt altijd onderdeel uit van de pelgrimstocht. In 
de namiddag keren we weer huiswaarts. Dan volgt er nog een 
gezellige nazit, waarna men voldaan weer huiswaarts keert. 
Dit jaar kunt u dit voor de allerlaatste maal mee gaan maken..  

 
Prijs € 55,00 

       


