
 
  

 

 

VERKOPEN VOOR DE CLUBKAS!  
In samenwerking met Bakker van der Veer   

Wat zijn wij trots dat wij als 

activiteitencommissie dit jaar 

weer de Gelderse Verleiding als 

jaarlijkse geldactie mogen 

presenteren. Weer hetzelfde 

prachtige en vooral heerlijke 

product  uit ons eigen dorp van 

Bakker van der Veer. Sommigen 

van jullie kennen deze lekkernij 

waarschijnlijk 

al van vorig 

jaar, voor de 

ander is dit 

een mooi 

moment voor 

een eerste 

kennismaking 

met deze verleiding. Bakker van 

de Veer reageerde direct 

enthousiast toen de 

activiteitencommissie hem 

opnieuw benaderde. Door zijn 

inzet voor deze actie kunnen wij 

een mooi bedrag bij elkaar 

verdienen. De helft van de 

opbrengst is namelijk direct voor 

SSS! Tot zover natuurlijk goed 

nieuws, maar nu hebben wij jullie 

nodig! Willen jullie ons helpen met 

het verkopen van deze 

lekkernijen? Iedereen in het team 

een doosje? Misschien hebben 

ouders, vrienden of familie ook  

interesse? Dat zou helemaal 

geweldig zijn! De komende 

weken hebben jullie de tijd 

om de intekenlijst op de 

achterkant in te vullen. In 

week 6 (6 t/m 10 februari) 

komen wij deze lijsten en het 

ingezamelde geld weer 

ophalen.  Wanneer jij de 

Gelderse Verleidingen  

ontvangt mag je 

zelf bepalen. Geef 

duidelijk aan 

hoeveel doosjes jij 

op zaterdag 18 

en/of maandag 20 

februari wilt 

ophalen. Wij 

hebben voor 2 

ophaalmomenten gekozen 

om iedereen de gelegenheid 

te geven om mee te kunnen 

doen met deze actie. Beide 

dagen zal Bakker van der 

Veer zorgen voor verse 

producten. Een andere 

datum is daarom helaas niet 

mogelijk. Laten we er iets 

moois van maken! Wanneer 

jullie vragen hebben of de 

bestelling digitaal willen 

doorgeven, gebruik dan het 

volgende e-mailadres: 

actief@sss-barneveld.nl. Dank 

jullie wel!
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Luxebrood van mokka-

walnotendeeg, gevuld met 

Zwitserse room en verrijkt 

met rozijnen en suiker.  

Wie deze traktatie kent, kan 

er maar moeilijk van afblijven. 

Hieraan heeft de bol zijn 

naam ook te danken. Of niet? 

"Niet helemaal," vertelt zijn 

maker, Jaap van der Veer. "Ik 

had een doos van deze 

bollen meegenomen naar 

een vakberaad van bakkers. 

Voordat de vergadering 

begon, hadden we het over 

de streek waar mijn 

woonplaats ligt: de Gelderse 

Vallei. Halverwege de 

vergadering keek een van de 

bakkers naar de doos met 

bollen en zei: 'Jaap, doe mij 

ook maar eens zo'n Gelderse 

Vallei-ding. De bakker 

daarnaast nam een Gelderse 

Verleiding, want die had niet 

goed gehoord wat die ene 

bakker zei. Afijn, al gauw had 

iedereen het over de 

Gelderse Verleiding. Het zijn 

gewoon ongehoord lekkere 

bollen!" 

‘De Gelderse 

Verleiding van 

Bakker van der 

Veer’ 
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INTEKENLIJST 
Gelderse Verleiding doosje van 5 stuks voor € 5,-    

 

Naam SSS Lid  

Team  

 

 Naam Straat & Huisnummer Aantal doosjes (€5,-) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Totaal aantal doosjes (€5,-)  

Op zaterdag 18 febr tussen 12.00 – 14.00 haal ik het volgende aantal op  

Op maandag 20 febr tussen 18.30 – 21.00 haal ik het volgende aantal op  

 

Bedankt voor jouw steun! 


