24 september 2022

Leerbroekse rommelmarkt
Met…
- Meer dan 60 kramen
- Verkoop bij opbod
- Talentenveiling
- Een gezellig terras

Doet u / jij mee?!
Zie ook:
www.leerbroekserommelmarkt.nl

Voor alle data in dit boekje geldt: Deo Volente

Beste gemeenteleden,
24 september 2022 is het zo ver… Voor de derde keer organiseren we een Leerbroekse rommelmarkt!
De opbrengst van deze
markt is bestemd voor
de rente en aflossing van
De Samenkomst.

Alleen met uw en jouw hulp kan de rommelmarkt een succes
worden! In totaal hebben we meer dan 100 vrijwilligers nodig
voor de inzameling van spullen, opbouw en inrichting van de
markt, de verkoop én het opruimen na afloop. Daarnaast zijn
we op zoek naar uw/jouw talenten voor de talentenveiling.
Draagt u/jij een steentje bij?
Op de volgende pagina’s leggen we uit welke hulp we nodig
hebben. Opgeven is mogelijk op vier manieren:
- Via de website ( www.leerbroekserommelmarkt.nl )
- Per mail ( acties@hhgleerbroek.nl )
- Per app of telefonisch ( 06-20047424 )
- Door het invullen van de middelste pagina’s van dit boekje.
U kunt dit inleveren op Raadhuisstraat 46.
Hartelijke groeten van het actiecomité,
Heleen Aalvanger, Henk Jan Klok, Richard Pothoven, Theo
Roelofse en Anja Zwijnenburg

3 september 2022
Ophaaldag
3 september hopen we een ophaaldag te houden in
Leerbroek en het buitengebied. We zoeken hiervoor 12 tot 15
ophalers.
De ophalers worden verdeeld in groepjes van 2 tot 4 personen. Elk groepje krijgt een route; het is de bedoeling dat bij
alle huizen op de route wordt aangebeld. Per groepje is een
trekker of auto met kar beschikbaar. We zamelen bruikbare
tweedehands spullen, oud ijzer en frituurvet in.
De ingezamelde spullen worden bij Schep Kaas gesorteerd.



0

Ik help 3 september mee als ophaler. Ik help ’s morgens /
’s middags / de hele dag*
* graag doorhalen wat niet van toepassing is.
Mijn naam, telefoonnummer en mailadres:

23 september 2022
Opbouw en inrichten markt
23 september worden ’s middags alle kramen opgebouwd.
Alle hulp is hierbij welkom!
In de loop van de middag en ’s avonds worden alle bakken
met gesorteerde spullen naar buiten gereden. Alle spullen
moeten dan op de kramen worden geplaatst. Hiervoor
hebben we minimaal 25 vrijwilligers nodig.
Daarnaast is er flink wat mankracht nodig om alle meubels
naar buiten te sjouwen.
Let op: Tijdens de opbouw en het inrichten zijn kinderen niet
welkom op de markt. We hopen op uw/jouw begrip.
’s Nachts zoeken we vier groepjes van twee wakers, die rondlopen op het marktterrein.


0
0
0

Ik help vrijdagmiddag 23 september vanaf 13.00 uur mee
om de markt op te bouwen.
Ik help vrijdagavond 23 september vanaf 19.00 uur mee
met het inrichten van de markt en/of meubels sjouwen.
Ik help in de nacht van vrijdag op zaterdag met waken.
Mijn voorkeurstijd: 22.30 – 0.30 / 0.30 – 2.30 / 2.30 – 4.30
/ 4.30 – 6.30 uur.

Mijn naam, telefoonnummer en mailadres:

24 september 2022
Verkoop en opruimen
24 september begint om 9.00 uur de markt. Bij alle kramen
zoeken we een verkoper, die een uurtje van tevoren al
aanwezig is!
Om 15.00 uur is de markt afgelopen. Alle verkopers ruimen
hun eigen kraam zoveel mogelijk leeg. De opruimploeg zorgt
voor het vullen van de kraakwagen, het opruimen van alle
kramen en het netjes achterlaten van het marktterrein.



0

Ik help 24 september mee als verkoper. Ik help ’s mor
gens vanaf 8.00 uur / ’s middags vanaf 12.00 uur / de hele
dag*
0 Ik help zaterdagmiddag 24 september vanaf 15.00 uur
mee in de opruimploeg.
* graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Mijn naam, telefoonnummer en mailadres:

Talentenveiling
Tijdens de rommelmarkt hopen we rond 11.30 uur een
talentenveiling te houden. In deze veiling bieden
verschillende bedrijven en gemeenteleden een product of
dienst aan.
De afgelopen jaren zijn we verrast door de originaliteit van en
variatie in talenten! Voor wat inspiratie kunt u/jij terecht op
de pagina hiernaast!
Doet u/jij mee? Vul dan onderstaande gegevens in!


Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Mijn talent:

Na de veiling van het talent neemt de koper contact met
u/jou op!

3 uur klussen

een avondje oppas

XXL-appeltaart

een ontbijt
voor 4 personen

een kuub
haardhout

erwtensoep
voor 8 personen

trakta�e
voor 30 kinderen

pannenkoeken voor
een kinderfeestje

(mid)week in
een vakan�ehuisje

ﬁetsband
plakken

3 uur
schilderwerk

fotoshoot
15 digitale foto’s

Baksels gezocht!
Op 23 en 24 september willen we alle vrijwilligers van
koffie/thee/fris en zelfgebakken cake of koek voorzien.
Daarnaast is er ook een kraam waar allerlei zelfgemaakte
baksels worden verkocht.
Bent u/jij een baktalent? Dan kunt u uw zelfgebakken koek en
cake inleveren op de markt! Dit kan bij voorkeur op vrijdagavond 23 september vanaf 19.00 uur, of eventueel op zaterdagmorgen 24 september tussen 8.00 en 8.30 uur.

