
 

 
 
 
 

                                             
 
Ziet U op tegen het gesleep met de Kerstboom?? 
=>  Dan hebben wij een oplossing voor U!! 
 
In samenwerking met de Kerstbomen Stunter uit de Boermansweg 
kunnen wij dit voor u verzorgen en het kost geen cent meer dan dat u 
hem daar direct haalt en koopt!! Wij brengen hem bij u thuis (cirkel van 3 
km rond Oudesluis) en het leuke is dat u onze sportende jeugd ermee 
steunt!! 
U kunt kiezen uit diverse soorten en lengtes. 
 
 
U kunt hem vooraf vanuit uw luie stoel bestellen (mail of telefoon) of – 
nog beter - kom even naar de JSP Kerstmarkt in de Voetbalkantine 
op 9 december van 13.00 tot 17.00 uur om een mooie uit te zoeken, te 
betalen en eventueel wat andere leuke dingetjes te scoren. Er zijn 
genoeg leuke spulletjes!! 
 
 
 

JSP Kerstmarkt 
         met 
            Leuke dingen!!!!! 



                                       
 
Hier zijn de prijzen van de Kerstbomen voor 2017 voor de meest 
populaire soorten: 
 
 
Frasia op pot klein                                         € 15,- 
Frasia op pot groot                                        € 18,- 
Blauwspar op pot tot +/- 1.50                        € 7,-  
Fijnspar (met of zonder kluit)                        € 15,- 
Blauwspar (met of zonder kluit)                 € 15,- 
Zilverspar (met of zonder kluit)            € 15,- tot € 20,- 
Deense Nordmann 1.50-1.60                        € 30,- 
Deense Nordmann 1.60-1.80                        € 35,- 
Deense Nordmann 1.80-2.00                        € 40,- 
Deense Nordmann 2.00-2.25                        € 45,- 
Grotere bomen op aanvraag 
De eerste bestellingen zijn al weer binnen! Ook alvast graag één 
bestellen??  Bel even met Piet Groot  
06.27.38.20.23 of een e-mailtje:  pc.groot2@quicknet.nl 
of Piet Slik 06.51.81.89.78 of een e-mailtje:  piet.slik@quicknet.nl. 
 
Tevens zullen wij bij deze JSP Kerstmarkt diverse kerstbomen 
neerzetten, zodat u ook ter plaatse kunt uitzoeken! Ook dan 
brengen wij hem even bij u thuis. Daarnaast hebben wij leuke 
kerststukjes (JSP), een lekker kaasje (Utopiahoeve), kaasplankje 
(Harhout), flesje wijn (Nelly Smit), Oudesluizer biertje (van de 
Lepelaar), lekkere nootjes (Betty), borduurwerk (Janny), nagelstudio 
(Larisa), diverse kado’s (Fem en Karin), kerst timmerwerk van Sam 
en het boek 400 jaar Oudesluis in de verkoop. En met deze kou zal 
een kopje snert u ook wel smaken, dus tot zaterdag 9 December 
a.s.!    
                                                                Piet & Piet 


