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16 MEI 2020 ROMMELMARKT
Vanaf zaterdag 7 maart tot en met zaterdag 25 april kunt u elke zaterdagochtend uw
goede en nog verkoopbare spullen tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren op onderstaand
adres:
Laan van Westmolen 90 te Mijnsheerenland
(De opslagplaats bevindt zich naast de brandweerkazerne.)

Indien u niet in staat bent om uw spullen zelf te brengen kunt u tot en met donderdag
16 april 20.00 uur bellen naar:
Cobi Reedijk
Adrienne vd Kleijn

06 14 24 30 90
06 40 75 33 01

Deze worden dan op zaterdag 18 april bij u opgehaald.
Wilt u alstublieft geen spullen aanbieden die onverkoopbaar zijn.
Dit vanwege de hoge kosten om deze af te laten voeren.
Na zaterdag 25 april kunt u geen spullen meer inleveren en kan er ook niets meer
worden opgehaald.
NIEUW
Vanaf 27 juni kunt u ook elke laatste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur uw
spullen bij ons komen brengen.
Uiteraard kunt u nog steeds uw Douwe Egberts koffiepunten bij ons inleveren.
Hiervan kopen wij cadeaus voor het Rad van Avontuur.
Let op:
In verband met een wisselende vraag naar meubels en een beperkte opslagruimte
nemen we meubels alleen aan nadat we ze vooraf hebben gezien en beoordeeld op
verkoopbaarheid.
Vooral kleinere meubels, zoals stoelen, (bijzet)tafels, fauteuils, banken en kastjes zijn
verkoopbaar. Grote wandmeubels en gedemonteerde meubels kunnen wij niet
aannemen. Computerbeeldschermen, videobanden, matrassen en koel- en
vrieskasten worden eveneens niet ingenomen. Wilt u deze ook niet inleveren?
Waar wordt de opbrengst van de rommelmarkt voor gebruikt?
Geven om Jong Leven organiseert jaarlijks een vakantiedag voor oncologische
patiëntjes van Prinses Maxima Centrum (PMC) in Utrecht en het Sophia
Kinderziekenhuis(SKZ) in Rotterdam. Om nog betere zorg te kunnen garanderen wordt
elk jaar minimaal €25000,00 beschikbaar gesteld aan het opleidingscentrum van het
PMC; de Prinses Maxima Academy.

