Oproep voor uw/jullie medewerking rommelmarkt op D.V. zaterdag 10 juni 2017
Al enkele keren heeft het op de nieuwsbrief gestaan: zaterdag 10 juni 2017 zal onze jaarlijkse
rommelmarkt op het schoolplein van basisschool De Parel weer plaatsvinden.
Maar zonder uw/jullie medewerking kunnen wij deze dag niet tot een succes maken.
Daarom doen wij een oproep op uw/jullie medewerking voor diverse taken!
Boodschappen:
Vanaf zondag 30 april staat er weer een mand achterin de kerk, waarin u allerlei spullen kunt
inleveren. U kunt hierbij denken aan koffie, thee, koek, bonbons, snoep, toiletartikelen etc.
Wij hopen hiervan een aantal boodschappenmanden te maken, die weer zullen worden verloot.
Let u wel op de houdbaarheidsdatum?
Bakkers gevraagd:
Om bij de koffie en thee wat lekkers te kunnen serveren, doen we een beroep op de bakkers
onder ons. Wie bakt er een lekkere taart, cake of koek?
Onderstaand strookje kunt u inleveren in de doos achterin de kerk.
Opbouwen, verkopen en opruimen:
Alle spullen die verzameld zijn, moeten natuurlijk ook weer uitgestald en verkocht worden. Wij
zoeken vrijwilligers voor het opbouwen op vrijdag vanaf 15.00 uur en het plaats nemen achter de
kramen op zaterdag. Uiteraard moet op zaterdag na 14.00 uur alles ook weer worden opgeruimd.
Ook hiervoor kunt u zich opgeven via onderstaand strookje en inleveren in de daarvoor bestemde
doos.
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:
kan op vrijdag helpen met vervoeren vanaf de Hoofdgraaf.
kan op vrijdagmiddag helpen met sorteren.
kan op zaterdag de hele dag meehelpen.
kan de hele zaterdag en kan ook mee opruimen
kom mee opruimen op zaterdag vanaf 14.00 uur.
bak iets lekkers om bij de koffie te serveren.

Dit strookje graag uiterlijk zaterdag 3 juni inleveren in de daarvoor bestemde doos.
Een e-mailtje sturen mag ook : jdsmj.westerlaken@ziggo.nl of marjon31arie@ziggo.nl
Namens de commissie rommelmarkt: Ammy Besselink, Diana Westerlaken en Marjon Lankhaar
(0183-442049)

