
Maatschappelijke stage? 
Geef je op bij Aart Molenaar via 

aartmolenaar@live.nl en werk mee 
aan deze geweldige rommelmarkt. 

D.V. zaterdag 1 juni 2019 is het 
weer zover! Eén van de jaarlijkse 
hoogtepunten in ons dorp. We 
hebben er alles aan gedaan om er 
ook dit jaar weer een prachtige dag 
van te maken. 

De markt zelf hoeft geen aankondiging meer; 
we staan bekend om de grote diversiteit en de 
perfecte sortering. Wilt u geen aankopen doen 
maar alleen gezellig  “marten” dan moet u 
zeker komen. In en rond het restaurant[A+C] is 
gezelligheid en allerlei lekkers; friet, oliebollen, 
haring, hamburgers, koffie, limonade etc. Ook 
om mee naar huis te nemen! 

Leuk om mee te maken is het 
opbod[C] en wie weet wordt u de nieuwe 
eigenaar van mooi antiek of ander curiosa. 
 
Servies, puzzels, speelgoed, lederwaren en 
vele snuisterijen vindt u in de Molenstraat[B]. 
Meubels, boeken, bedden, witgoed en nog 
heel veel meer vindt u prachtig gesorteerd bij 
de boerderij van familie Spek aan de 
Hogewaard[A]. 
Voor de jeugd is er 
de grabbelton[C]. 

De trekking van de loterij is om 13.30 uur. 
Om 14.00 uur sluit de rommelmarkt. 

 
De opbrengst van de 

rommelmarkt is t.b.v. de Hervormde 
Gemeente Ameide-Tienhoven. 
We zien u graag en wensen u alvast een 
aangename dag toe ! 

 
WWW: www.pkn-ameide-tienhoven.nl 
            : facebook.com/rommelmarktameidetienhoven 
 

Rommelmarktcommissie van de Hervormde 
Gemeente Ameide – Tienhoven

INZAMELING:  Er is dit jaar  GEEN  
huis-aan-huis ophaaldag maar een 
materiaal/goederen inname dag. 

DV zaterdag 11 mei  - 09.00-12.00 uur 
Schuur bij familie Spek, Hogewaard 2.  

Z.o.z. voor extra informatie 
 

Heeft u geen spullen te geven? Geen nood, 
een gift mag altijd! 

Oud papier en ‘oud ijzer’ zijn van harte 
welkom. 

mailto:aartmolenaar@live.nl
http://www.pkn-ameide-tienhoven.nl/


 
 

Materiaal inname dag 
DV zaterdag 11 mei    van 09.00 uur tot 12.00 uur 

 
Dit jaar is er geen huis-aan-huis ophaaldag maar een materiaal/goederen inname dag. 
Als gevolg van strengere regelgeving betreffende afvalscheiding vanuit Waardlanden en 
de kosten hiervan, zijn wij als Rommelmarkt Ameide genoodzaakt dit beleid te volgen. 
Daarom zal bij het in ontvangst nemen van de goederen door de medewerkers 
gecontroleerd worden of de materialen/goederen verkoopbaar zijn. Toch hopen we u 
zaterdag 11 mei te verwelkomen met de goederen die wilt afstaan. 
 

Materialen/goederen zijn in te leveren bij familie Spek Hogewaard 2 
 
Lukt het niet om op zaterdag 11 mei de spullen te brengen bel dan – alleen op 11 mei 
tussen 9:00 en 12:00 – 0646 22 62 72. Dan komen we even langs om het op te halen. 
 
De minimale kwaliteitseisen waar de materialen/goederen aan moeten voldoen: 
− Verkoopbaar 
− Schoon 
− Geen grote beschadigingen 
− Werkend 
− Compleet 
− Vervoerbaar 

 
Niet in te nemen materialen/ goederen; 
− Maatwerkartikelen 
− Zonnebanken, zonnehemels en 

gezichtsbruiner 
− Elektrische dekens 
− Batterijen en accu’s 
− Chemisch afval 
− Verf en verfproducten 

− Bouwmaterialen 
− Meubilair bestaande uit geperst hout 
− Gedemonteerde spaanplaat kasten 
− Matrassen [alleen nieuw of schoon] 
− Sierbestrating, tegels 
− Geïmpregneerd hout 

 
Oud papier, oud ijzer en overige metalen nemen wij graag in ontvangst. 
 
Heeft u geen goederen een gift is altijd welkom. 
Rekeningnummer Rommelmarkt Ameide NL74 RABO 0301 9691 32 
 
U kunt ook het gehele jaar door op vrijdagmorgen, van 9 tot 12 uur, de goederen 
inleveren. Of bel 601757 (Jan Veen) / 602084 (Bert den Braven) om de goederen op te 
laten halen. 


