De Rommelmarkt, voor de
41 e maal georganiseerd!
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De opbrengst is zoals gewoonlijk voor 60%
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41 JAAR
voor de protestantse kerk Diepenveen en de
Parochie Maria Koningin te Deventer, welke
het toegekende bedrag zal besteden t.b.v.
de Diepenveense inwoners van de Parochie
Maria Koningin.

De resterende 40% wordt verdeeld onder:

Gea Zieverink Grafische Ontwerp ©

¬

St. Hart voor Diepenveen

¬

Scouting Pres. Steyn

¬

St. Dorpsfeest Diepenveen

¬

Senioren Sociëteit

¬

OBS De Slingerbos

Tot ziens de 13e september in en om het
‘Hof van Salland’ de Rommelmarktcommissie
Algemene informatie: www.rommelmarktdiepenveen.nl
E-mail: info@rommelmarktdiepenveen.nl

KERKEN DIEPENVEEN

41 JAAR
Veiling • Fietsen • Meubels • Speelgoed • Kleding •
Radio TV • Schoeisel • Bloemen • Oliebollen

Zaterdag 13 sept. 2014
•
Hof van Salland
Diepenveen - aanvang 9.00 uur

zaterdag 13 september
Programma:

zaterdag 6 september
Huis aan Huis inzamelen!

9.00 uur
aanvang

Buiten verkoop

Vanaf 9.30 uur zal er in en om Diepenveen

9.00 uur
aanvang

Rommelmarkt Sportzaal

11.00 uur
aanvang

een inzameling worden gehouden van
goederen voor de rommelmarkt.

Veiling zaal 'Hof van Salland'

Heeft u spullen die u mee wilt geven, zet

t.o.v. Smalbraak Notarissen

deze dan tijdig aan de openbare weg zodat

Op de veiling zullen diverse antieke stukken,

de afhandeling vlot kan verlopen.

curiositeiten en andere artikelen onder de
hamer worden gebracht.

Omdat de rommelmarkt als doelstelling heeft geld in te zamelen
voor goede doelen, verzoeken wij u vriendelijk alleen verkoopbare
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Boeken • Bloemen • Handwerk
• Meubelen • Huisraad • Kleding,
Schoeisel • Speelgoed • Radio
• TV • Electra • Computers •
IJzerwaren • Oliebollen • enz…

omdat ze nagenoeg onverkoopbaar blijken te zijn en/of door ons
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in en om het 'Hof van Salland':
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De hele dag

M

spullen mee te geven. De volgende goederen nemen wij niet mee
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moeten worden afgevoerd:
• (Chemisch) afval, autobanden en asbesthoudende spullen
• Ruiten

KERKEN DIEPENVEEN

41 JAAR

• Bedden en Matrassen
• Bankstellen
• Koelkasten en diepvriezers
• Spaanplaatkasten en grote wandmeubels
• Grote beeldbuis tv’s (wel “platte” tv’s)
• Computermonitoren met een beeldbuis (wel “platte beeld
schermen”)

Wij rekenen op uw begrip en medewerking

De rommelmarktcom. neemt geen aansprakelijkheid voor schade

Einde Rommelmarkt

15.00 uur

die veroorzaakt wordt door de ophalers indien zij de spullen, die
meegegeven worden, niet aan de openbare weg kunnen oppikken.

Veiling • Fietsen • Meubels • Speelgoed • Kleding •
Radio TV • Schoeisel • Verloting • Bloemen • Oliebollen

