
Leerbroekse rommelmarkt

Heeft u vragen of heeft u nog goede spullen voor de rommelmarkt? 
Bel naar 06-20047424 of mail naar acties@hhgleerbroek.nl

De opbrengst van de markt is bestemd voor het nieuwe verenigingsgebouw van de plaatselijke kerk. 
Voor de data geldt: Deo Volente 

Help(t) u/jij ook mee?

Hoe kunt u ons bereiken?

Hoewel op dit moment nog niet helemaal zeker is of de rommelmarkt door kan gaan, hebben we 
besloten de voorbereidingen in gang te zetten. Vandaar deze oproep! 

Voor de organisatie van de rommelmarkt op 26 september hebben we een groot aantal vrijwilli-
gers nodig. Help(t) u/jij mee? Kruis hieronder aan wat u/jij wilt doen. 

0 Ophalen spullen - zaterdag 5 september  - mo / mi / hele dag*
0 Opbouwen kramen - vrijdag 25 september vanaf 13.00 uur
0 Inrichten kramen - vrijdag 25 september vanaf 19.00 uur
0 Waken – 25/26 september - 22.30 - 0.30 / 0.30 - 2.30 / 2.30 - 4.30 / 4.30 - 6.30 uur*
0 Verkopen - zaterdag 26 september 8.00 - 15.00 uur
0 Opruimen - zaterdag 26 september vanaf 14.00 uur
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Let op: Tijdens het opbouwen en inrichten van de markt op vrijdagmiddag en -avond mogen er 
geen kinderen op het marktterrein zijn. We hopen op uw begrip!

Uw gegevens

Naam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

     

     U kunt dit formulier inleveren op Hoogstraat 26, Raadhuisstraat 46 of Dr. A. Booijstraat 21. Ook 
kunt u uw reactie mailen naar acties@hhgleerbroek.nl  

Opgave talentenveiling: Z.O.Z.



Leerbroekse rommelmarkt

Heeft u vragen of heeft u nog goede spullen voor de rommelmarkt? 
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De opbrengst van de markt is bestemd voor het nieuwe verenigingsgebouw van de plaatselijke kerk. 
Voor de data geldt: Deo Volente 

Talentenveiling

Hoe kunt u ons bereiken?

Of de rommelmarkt nu wel of niet door kan gaan… als het enigszins mogelijk is hopen we 26 
september een talentenveiling te houden. In deze veiling bieden verschillende bedrijven en 
personen een product of dienst aan. Biedt u uw talent ook aan?   

Waar kunt u aan denken? Verstelwerk / een avondje oppassen / een geheel verzorgde barbecue 
of een etentje voor 4 personen / een zelfgebakken taart / een les orgelspelen / tuinieren / schil-
deren / een verblijf van een (mid)week in uw vakantiehuisje / ramen zemen / auto wassen etc. 

Doet u mee? Vul dan onderstaande gegevens in! 

Uw gegevens

Naam: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Mijn talent:

     

     

U kunt dit formulier inleveren op Hoogstraat 26, Raadhuisstraat 46 of Dr. A. Booijstraat 21. Ook 
kunt u uw reactie mailen naar acties@hhgleerbroek.nl  

Opgave vrijwilligers rommelmarkt: Z.O.Z.

Als het door u aangeboden talent is geveild, neemt de koper contact met u op. 


