
ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 2008 

 
Snuffelmarkt in de Zeelandhallen te Goes 
Op 29 maart 2008 stonden we met 2 kramen op de snuffelmarkt in Goes. Een kraam 
werd uiteraard beheerd door Ria en Maatje met de kaarten, handdoeken, slabbetjes, 
etc. In het tweede kraam verkochten Erik en Willeke hun halve (afgedankte) 
huisraad. Best spannend, want zoiets hadden we nog niet eerder ondernomen. Het 
werd een geslaagde dag, de kraamhuur werd er ruimschoots uitgehaald, zodat we 
de projectenkas weer hebben kunnen aanvullen. Het was ook erg gezellig en wellicht 
wel voor herhaling vatbaar. 

Voorjaarsmarkt in Zorgcentrum Ter Weel in Yerseke 
Op 16 mei 2008 stonden de dames succesvol op de voorjaarsmarkt in Yerseke. 

 

Voorjaarsmarkt 2008 in de Cornelia Allévo te Zierikzee 
Op 18 juni werd de traditionele Voorjaarsmarkt in de Cornelia te Zierikzee 
georganiseerd. Het was prachtig weer en we hadden een mooie plaats ind e 
buitenlucht. Alle bezoekers bedanken we voor de gezelligheid en de mooie 
opbrengst ! 

Braderie aan de Ring in Burgh Haamstede op 12 juli 2008 
Op 12 juli 2008 werd de jaarlijkse braderie van de Chr. Ger. Kerk te Burgh 
Haamstede gehouden. Wij mochten ons op deze markt presenteren als zijnde het 
nieuwe goede doel voor het nieuwe seizoen ! Heel erg trots en vereerd zijn we dat 
we dit mogen zijn !! Het was een gezellige dag met gelukkig mooi weer. Iedereen 
bedankt voor de bijdrages en de gezelligheid. 

 

 

 



 

Presentatie op PC School 'de Schouw' in Brouwershaven op 18 september 2008 
Op 18 september is door Willeke, in aanloop naar de boerenboeldag, een presentatie 
gegeven aan de kinderen van de lagere school 'De Schouw'. In ongeveer een uur tijd 
heeft ze geprobeerd wat te vertellen over het leven van de kinderen van Calcutta. De 
toehoorders waren erg geinteresseerd en vonden het leuk om iets van de kinderen in 
India te horen en er iets van te leren. Daarnaast zijn wij natuurlijk erg vereerd dat wij 
zijn uitgekozen door deze school als goed doel voor de komende boerenboeldag !  

     

Boerenboeldag in Brouwershaven 20 september 2008 
Op 20 september 2008 mochten wij ons presenteren op de Boerenboeldag in 
Brouwershaven. Sterker nog, we mochten samen met PC School De Schouw en met 
nog een ander goed doel, delen in de opbrengst van deze dag ! Fantastisch toch ? 
BOERENBOELDAG BEDANKT !  We hebben een geweldige dag achter de rug met 
veel interesse voor onze stichting.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adventsmarkt 2008 in Zierikzee 
Op 27, 28 en 29 november stonden we op de Adventsmarkt in de Nieuwe Kerk in 
Zierkzee. Net als vorig jaar haalden we na de eerste avond de krant. De markt was 
voor ons een groot succes. De diwali-kaarsjes uit India, het enveloppen trekken, de 
handdoeken met namen (konden besteld worden), de zelfgemaakt advocaat en jam 
en al onze overige 'waar' vonden gretig aftrek !  

     

Oliebollenaktie op 31 december 2008  
Afgelopen 31 december had de Chr. Ger. Kerk in Haamstede een oliebollenaktie 
georganiseerd. Ze konden van tevoren besteld worden, maar ze waren ook in de 
Spar supermarkt in Nieuw Haamstede te koop. In totaal zijn er zo'n 2.200 oliebollen 
gebakken ! Iedereen die hier aan heeft meegeholpen, heel hartelijk bedankt. 
Natuurlijk ook de kopers, bedankt !  

   


