
                

     30 september 2017  

         “HistoriscHe” markt en  

    “nostalgiscHe” kinder-kermis  

                   donkerbroek!  
aanvang: 10.00/16.00 

locatie: scHoolstraat, 
donkerbroek 

18 marktkramen! een bijzondere 
markt, allerlei producten en 
lekker eten.  

 



 

 

 

 

                         verkoop 30 september 

                                      1 kraam met   

                            cHili con carne uit de  

pruttelpot 

met  

                   spareribs van de kamado 

steenoven/bbq 

 
 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wat Hoort er bij een kermis en een 
markt? 

verkoop van oliebollen. 

 

eten op de markt of meenemen naar Huis 

 

 

 

 



                  fam. bouma 
 

de verkoop van  

diverse soorten jam 

versbereid. 

 

                   

 

 

 

 



 
                             verkoop 30 september 

1 kraam met middeleeuWs landbrood  

                                          vrucHtenbrood met: 

                      krenten, rozijnen, roomboter, kaneelsuiker,        

                                         parelsuiker & cranberry’s 

 

 

 

            
      

                               

 

en brood                             

op stok in vuurtje                                                                              

  

 

 

 

                    



                    
 

verkoop 30 september 

1 kraam met   

Huisgemaakte friescHe stoofscHotel van 

rundvlees gevuld met cHampignons, ui, paprika en 

kruidkoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

verkoop 30 september 

eigen ijs brommer met ambacHtelijk boeren 
scHepijs gemaakt in verscHillende smaken! 

 

 

                        



      
 

verkoop 30 september 

1 kraam met gastendoekjes, Handdoeken, 
spuugdoekjes, slabbetjes met geborduurde 

rand, geHaakte knuffels en andere artikelen.  

 

 

       

 



                                  roelie Hof               

                            

                              verkoop 30 september 

1 kraam met zelfgemaakte kussens tassen en 
sjaals. 

                                             

  



               
verkoop 30 september 

1 kraam met suikerspin & popcorn en scHepsnoep.  

  
 

               
 



                   nico’s 
verkoop 30 september 

2 kramen met speelgoed en Horloges. 

 

 

          

 



           
 

30 september 

1 kraam met verkoop, kaartjes voor Hun 
toneelstukken. 

skeind: ingrid de vries. 

op fakânsje: anna-gré veldkamp, remmelt 
Huisman, jan reinders, arianne Huisman en 

joHannes van der Heide.  

dus..Hy..sûpte.. : sjoukje de Haan, jildau terWal, 
petra van den bor en marianna lindeboom.  

 

                         



                    

                   smit droge Worst 

 

 
 

verkoop 30 september 

1 kraam met droge Worst!  

              
 



  

sticHting roemenië Hulp drogeHam   

                          
verkoop 30 september 

1 kraam met  

verkoop loten voor 0.50 € (altijd een prijsje)  

een kinderspel (0.30 €) Waar ieder kind iets Wint.  

en acacia Honing die Wij zelf meenemen van een 

imker in Het roemeense dorpje. 

 

de opbrengst gebruiken ze voor Het onderHoud 

van een Huisartspraktijk. verder steunen ze nog 

een bejaardenHuis met kleding. 

 
 



Hara 

 
verkoop 30 september 

1 kraam met Hara Homecare en beauty & 

Wellness. 

                 



tupperWare 

 
verkoop 30 september 

1 kraam met tupperWare artikelen. 

 

 



                  

                   verkoop 30 september 

1kraam met ekoWax cleaning products.  

en een poets demonstratie op een mooie oude 

auto! 

 
ekoWax cleaning products voor de optimale verzorging van o.a. auto, motorfiets, boot, 

caravan en camper, maar ook voor beglazing, sanitair etc. 

 

 

 

 



                                

                              bracca 
 

                verkoop 30 september 

1 kraam met brocante, accessoirs en cadeaus. 

                  

 

 

 

 

Https://WWW.facebook.com/brocanteaccessoirescadeau/# 



nostalgiscHe kermis 

 kinderkop van jut                                                                                    

    kinder draaimolen                                           

    kinder zWeefmolen 


