
JAARMARKT

Zaterdag 26 Mei
10:00 - 15:00

     In en rondom Wijkgebouw ‘Eltheto’
     Kerkstraat 49, Zwijndrecht



De jaarmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door:



De jaarmarkt
De jaarmarkt van de Oude Kerk wordt dit jaar gehouden op zaterdag 26 mei van 
10:00 tot 15:00 uur in en rondom wijkgebouw Eltheto, Kerkstraat 49 in Zwijndrecht. 
U bent van harte welkom! Een greep uit het aanbod en de activiteiten:
- Rommelmarkt     - Stekplantjes
- Tweedehands boeken en kleding  - Workshop Zeeuwse Knoop
- Kaas      - Kapper
- Bakkersproducten (Bakkerij Voordijk) - Vers geperste sinaasappelsap
- Wijn (Bas BaaN)     - Sieraden
- Zelfgemaakte kaarten    - Friet, snacks, poffertjes en pannenkoeken

De opbrengst
De opbrengst van de jaarmarkt wordt dit jaar verdeeld over twee doelen. De ene 
helft  van de opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de kerktoren. De 
andere helft is bestemd voor Marian, die namens de gemeente is uitgezonden naar 
het Midden-Oosten.

Inleveren spullen
De spullen voor de rommelmarkt worden alleen in de week voorafgaand aan de 
jaarmarkt ingezameld. U kunt op de volgende dagen terecht in Eltheto:
- Zaterdag 19 mei van 9.00 tot 12.00 uur.
- Dinsdag 22 mei tot en met donderdag 24 mei van 9.00 tot 12.00 uur.
- Woensdag 23 mei kunt u ook ’s avonds terecht van 19.00 tot 21.00 uur.
- Op vrijdag 25 mei kunnen er alleen grote spullen worden ingeleverd. Dit kan van   
   9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. 

In overleg kunt u ook buiten deze tijden terecht. Heeft u veel spullen of geen 
vervoer? Neem dan even contact op met Cato Schipaanboord. 
Kleding kan vanaf nu ook worden ingeleverd in Het Badhuis tijdens de 
openingstijden (zie www.hetbadhuis-zwijndrecht.nl).



Wijn
Ook dit jaar zult u op de jaarmarkt weer de gezellige wijnkraam 
aantreffen met een assortiment heerlijke wijnen geleverd door 
Wijnhandel Bas Baan. De voorverkoop is dit jaar gestart na een 
geslaagde wijnproeverij op woensdagavond 4 april in Eltheto. 

Wilt u ook graag al voor 26 mei een aantal mooie wijnen kopen? 
Stuur dan een mail naar wijn.oudekerkzwijndrecht@gmail.com  
met de vraag of wij de wijnfolder naar u toesturen. In deze folder 
staan de wijnbeschrijvingen en de prijzen. U ontvangt ook een Excel-bestellijst. Vul 
daarop de gewenste wijnen in en uw adresgegevens. Sla het bestandje op onder een 
door u gekozen naam en mail het retour naar ons.  

- bestel uiterlijk 19 mei en wij bezorgen uw wijn nog voor de jaarmarkt
- bestel na 19 mei en de wijn staat op u te wachten bij de wijnkraam of we maken  
   een afspraak om het na 26 mei bij u thuis te bezorgen.

En komt uiteraard gezellig op 26 mei even buurten tijdens de jaarmarkt!

Workshop Zeeuwse Knoop
Voor een workshop over de Zeeuwse Knoop zijn we op zoek naar gehaakte kleedjes. 
De doorsnee van de kleedjes moet ongeveer tussen 24 en 28 centimeter zijn, en ze 
moeten gehaakt zijn van dun haakgaren. Voor dezelfde workshop zijn ook houten 
borden nodig. Voor zowel de kleedjes als de borden is het niet van belang welke 
kleur ze hebben, want ze worden uiteindelijk geverfd.

Tijdens de markt wordt er een voorbeeld getoond en kunt u inschrijven. Het is van 
belang dat er genoeg kleedjes en borden zijn. De kleedjes zijn het moeilijkst te 
vinden, dus wilt u, als u oude kleedjes heeft liggen, deze ter beschikking stellen voor 
de workshop? De opbrengst is vanzelfsprekend voor het goede doel.



STIJLTUINEN EXCLUSIEVE BUITENRUIMTES 
ONTWERPSTUDIO VOOR BIJZONDERE TUINEN
Bramengaarde 98   3344 PG   Hendrik-Ido-Ambacht   078 681 36 12    www.stijltuinen.nl  

renovatie | restauratie | onderhoud
dakkapellen | uitbouw | deuren & kozijnen

Uilenkade 6 | 3336 LP in Zwijndrecht | Tel. (078) 6121807
renovatie | restauratie | onderhoud

dakkapellen | uitbouw | deuren & kozijnen

Uilenkade 6 | 3336 LP in Zwijndrecht | Tel. (078) 6121807

renovatie | restauratie | onderhoud
dakkapellen | uitbouw | deuren & kozijnen

Uilenkade 6 | 3336 LP in Zwijndrecht | Tel. (078) 6121807
r.vandendool@hotmail.com



(H)eerlijke producten van Bakkerij Voordijk
Het team van Bakkerij Voordijk zal ook dit jaar weer op de jaarmarkt staan met 
(h)eerlijke producten. Voor elk speciaal moment van de dag is er wel iets te vinden 
op de kraam. Voor bij het ontbijt zijn er eierkoeken, suikerbrood en bolussen te 
koop. Voor bij de koffie is de keuze nog groter met o.a. cake, roomboterkoekjes, 
gevulde koeken en boterkoek. Maar er is nog veel meer lekkers, zoals een 
tompouce, appelflap of een puddingbroodje. Genieten van al dat lekkers en 
daarmee het goede doel steunen is nog nooit zo leuk geweest.

Loterij
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen in de loterij. Er zijn ook prijzen 
speciaal voor kinderen! Loten kosten €1,- per stuk en zijn te koop bij de kinderen 
van de OK-kidzz of u kunt contact opnemen met Cato Schipaanboord. De 
prijsuitreiking vindt om 14.00 uur plaats tijdens de jaarmarkt.

Meehelpen tijdens de jaarmarkt
Heeft u zin om mee te helpen bij de jaarmarkt? We zijn op zoek naar medewerkers! 
Of het nu is bij het uitzoeken van boeken of kleding, bij het opzetten en opruimen 
van de jaarmarkt of het bemensen van een kraam, uw hulp is meer dan welkom! Het 
uitzoeken van boeken en curiosa gebeurt in de week voor de jaarmarkt, van dinsdag 
22 mei tot en met vrijdag 25 mei. Opgeven kan bij Cato Schipaanboord via tel. 
078-6106040 of mail naar catoschipaanboord@hetnet.nl. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Inleverstrookje soep koken / taart bakken
U kunt ook helpen door soep te maken of een cake/taart te bakken. Dit strookje 
kunt u inleveren in de bus in Eltheto.
O Ja, ik kook _________ liter _____________________________________ soep.
O Ja, ik bak een ________________________________________________ cake.
O Ja, ik bak een ________________________________________________ taart.



    Gildenweg 18

      3334 KC Zwijndrecht

      Tel.  078-6101069

      E-mail: info@koolmeesbv.nl

      Internet: www.koolmeesbv.nl 

Dè  specialist voor alle forceerwerkzaamheden, nu ook voor lasersnij en zetwerk.

    Gildenweg 18

      3334 KC Zwijndrecht

      Tel.  078-6101069

      E-mail: info@koolmeesbv.nl

      Internet: www.koolmeesbv.nl 

Afdeling machinefabriek

Hèt adres voor uw draai en freeswerk



Jaarrekening, loonadministratie, aangifte inkomsten- & vennootschapsbelasting 
 

    085-7605049 

    info@hwadm.nl 
 

 www.hwadm.nl 

Scheepmakerij 146 

3331 MA Zwijndrecht 

Drukkerij • Copyshop

Pottenbakkerstraat 2 

2984 AX Ridderkerk

0180 - 465 004 

info@vanbeuzekom.nl

 www.vanbeuzekom.nl

• Trouw- en geboortekaarten • Stickers

• Druk- en kopieerwerk • Roll-up banners

• Groot formaat posters • [Web]Design

• [Auto]Belettering • Kleding


