Thoolse

Streekproductenveiling
Veil je eigen streekproduct

Kom naar de Thoolse
Streekproductenveiling!
Koop je streekproducten via de veilingklok
Op het eiland Tholen kan je streekproducten bij afslag kopen bij de
enige Zeeuwse streekproductenveiling. Seizoen(streek)boodschappen, puur en lekker en vanuit de streek. Zo koop je ze op een unieke
manier bij de Thoolse Streekproductenveiling.
In de enige aardappelveiling van Nederland
Sinds 1887 wordt er in Nederland geveild bij afslag. In SintAnnaland op het eiland Tholen staat de enige aardappelveiling
van Nederland. Hier kopen iedere dag van de week handelaren
hun producten via het ‘veilen bij afslag’.
Voor jong en oud
De Thoolse Streekproductenveiling is er voor jong & oud. In het
voorjaar en in de zomermaanden kan je op iedere woensdag
ochtend en -middag plaatsnemen in de authentieke bankjes van
de veiling en de klok bedienen om een goede prijs af te slaan voor
het streekproduct van je wensenlijstje.
Lekkere streekproducten
Producenten en leveranciers van Tholen en uit Zeeland zorgen
iedere week voor verse en lekkere seizoens¬groenten waaronder
aardappelen, aardbeien, kersen, appels en rood fruit .Ook de zilte
streekproducten zoals lamsoren en zeekraal komen aan bod.
Daarnaast worden ook echte Thoolse vis, eieren, kasproducten,
koekjes, Zeeuwse babbelaars, mosterd en bloemen uit de streek
geveild door de veilingmeester.
www.thoolsestreekproductenveiling.nl

Puur en lekker, vers van dichtbij

Puur en lekker, vers en
van dichtbij, dat zijn
streekproducten die je zelf
kunt veilen op de Thoolse
Streekproductenveiling.

Openingstijden 2016

Van 25 mei t/m 31 augustus veilen we op alle
woensdagen om 11.00 uur en om 14.00 uur.

Adres

Langeweg 11, 4697 RE Sint-Annaland
Telefoon 06 - 22543787
info@thoolsestreekproductenveiling.nl

Groepen
op
aanvraag

Alvantho
Alles van Tholen
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De lekkerste
Zeeuwse kleiaardappelen

De Thoolse Streekproductenveiling is een initiatief van StichtingDeLekker
lekkerste Regionaal Product en
kleiaardappelen
wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van StichtingZeeuwse
Thoolse
Streekproductenveiling.
Opbrengsten komen ten goede aan het Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland.
Alvantho
www.thoolsestreekproductenveiling.nl
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