
Rommelmarktschema OBS De Vlinderhof

Halen: vrijdag 17 juni 2022 18.00 uur

Aanvang rommelmarkt: zaterdag 18 juni 2022 om 13.00u

Familie Aanwezig Route Tel.nr. chauffeur

Brouwer vrijdag chauffeur Zweeloërstraat 06-41506406

Mepschen vrijdag Za mo & mi

Meijer (Brent) vrijdag

Komduur vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

Hazelaar vrijdag chauffeur Haantje 06-13919672

Kamps vrijdag Za mi  1e 1,5 uur

Vos (Ruben) vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

Cordes/Zwiggelaar vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

Stokman vrijdag chauffeur De Hullen 06-20388636

Vrielink vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

Meijer (Ruben) vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

soer (Nola) vrijdag Za mi 1e 1,5 uur

Elling  vrijdag chauffeur Nieuwbouw 06-28409007

Wielens (Mats) vrijdag Za morgen tot 11.00 uur

Koopman vrijdag Za mo&mi

Knotter vrijdag

Rottink  Vrijdag chauffeur Nieuwbouw 06- 27314416

Lomulder Vrijdag Za mo & mi

Hof vrijdag Harm en Bas

Zondag Vrijdag 

Zaterdag 18 juni

Cazemier za mo & mi Dorien

Albring za mo 

Wielens (Willemijn) za mo

Pietersma za mo 

Hilhorst za mo karren ophalen 's morgens

Ensing za mo 

Wind za mo 

Pham za mo 

Stremmelaar za mo 

Bos za mo 

Blaauw za mo

Mons za mo

Peters za mo

Idema               za mo

Zwols (Stefan en Emma) za mo

Derks za mi

Vos (Youri en Saar) za mi

Kral za mi

Warringa za mi

Berends (Thom) za mi

Ruinemans za mi

Zwols (Jort) za mi

Roelofs (Jazz-Lynn) za mi

Vedelaar (Douwe) za mi

Dussink za mi

Kuipers za mi

Gebakscommissie

Seubers za mo & mi

Knotter za mo & mi

Hof za mo & mi

Zondag za mo & mi

Vrijdagavond bij trekkerschauffeur verzamelen rond 18.00 uur in overleg met chauffeur

Zaterdagmorgen om 8.00u aanwezig op terrein rommelmarkt bij de molen, spullen uitzoeken en uitstallen

Zaterdagmiddag om 12.30 uur aanwezig op terrein rommelmarkt aan de Dorpsstraat, spullen verkopen en na afloop meehelpen met opruimen

De mensen die vrijdagavond de spullen hebben opgehaald (uitgezonderd de chauffeurs) helpen ook zatermiddag vanaf 12.30 uur

met de verkoop van de rommelmarktspullen

Kunt u niet op de aangegeven dag/tijd: graag zelf ruilen

!!! LET OP !!! Graag voorzichtig omgaan met de spullen, m.n. breekbaar materiaal. En echte Rommel laten staan!! 

Zaterdagmiddag zijn extra handen altijd welkom

Bij voorbaat dank voor uw medewerking


