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_____________________________________________________________ 
 

Van het bestuur 
Beste vrijwilliger van de Roder Boekenmarkt. 
 
Dit laatste nieuwsbrief voor de Roder Boekenmarkt van 2022!  
Eindelijk weer een ouderwets vertrouwde Roder Boekenmarkt.  
Samen met al onze trouwe medewerkers verheugen we ons op de komende dagen!  
De inbreng was enorm. Mede daardoor kunnen we een geweldige collectie aanbieden  
van boeken, geluidsdragers, puzzels en spellen.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u allerlei andere praktische zaken rond de markt en alvast een 
vooruitblik naar de werkzaamheden ná de markt. De roosters voor de mensen die zich 
opgegeven hebben voor de boekenmarkt zullen per mail nog verstuurd worden. 
 
We wensen jullie allemaal hele fijne Kerstdagen. Tot ziens op 28 en 29 december! 
We gaan er samen weer een fantastische markt van maken! 

_____________________________________________________________ 
 

Opening markt 
 
We prijzen ons gelukkig dat we dit jaar dhr. Jan Aukema 
bereid gevonden hebben om rond 8.45 uur deze editie 
van de Roder Boekenmarkt te willen openen!  
Dhr. Aukema is bekend vanwege zijn bijdragen aan onze 
plaatselijke geschiedenis, de boeken die hij daarover 
heeft geschreven en zijn publicaties in o.a. het tijdschrift 
van  
de Historische Vereniging Roon. Verder is hij de drijvende 
kracht achter en stimulator van de Jan Aukema Stichting,  
die een indrukwekkend aantal projecten over de hele 
wereld financieel ondersteunt. Regelmatig reist Jan deze projecten langs.  
Begin deze maand keerde hij terug van een reis door Uganda en Pakistan. 

_____________________________________________________________ 
 

Voor alle vrijwilligers 
 
Verzoek van de penningmeester:  
Voor zover je dat nog niet hebt gedaan: maak het bedrag van je voorverkoop aankopen 
snel/deze week nog over op: 

NL 62 INGB 0007 4163 97 t.n.v. St. Roder Boekenmarkt.   
Onder vermelding van voorverkoop boeken. 

_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________________ 
 

Een rooster van werkzaamheden tot de opening 
Voor ieder van jullie die kan helpen! 
 

Vrijdagmiddag 16 december 13:30 uur – 17:30 uur 
• ontruimen Kledingbank opstellen tafels 

• overbrengen boeken/items vreemde talen, puzzels en pockets.  
 

Zaterdag 17 december 9:00 uur - 15:00 uur  
• vervolg werkzaamheden overbrengen. 
 

Maandag 19 december t/m Vrijdag 23 december  9:00 uur – 16:00 uur  
• alles klaarmaken. 
 

Dinsdag 27 december 10:00 uur - 15:00 uur 
• catering klaarmaken, laatste hand opstelling.  

 

 

Parkeren tijdens de markt 
 
Wij vragen u zoveel mogelijk op de fiets te komen. U kunt uw fiets stallen langs het hek op 
het terrein rechts naast het pand Ceintuurbaan Noord 122! 
 
Komt u met de auto, parkeer dan op het terrein van IMDS, Ceintuurbaan Noord 150. De 
ingang van het parkeerterrein bevindt zich voorbij de Opelgarage Liewes aan de linkerkant 
(vanaf ons pand gezien), vlak vóór het pand van IMDS! 
 
Wilt u toch bij het pand van Ceintuurbaan Noord 122 staan, parkeer dan achter het pand. 
Daar is beperkte parkeerruimte. Zet uw auto achter het hek. De plaatsen vóór het hek 
houden we vrij voor mindervaliden. Bent u slecht ter been, dan mag u uiteraard uw auto daar 
neerzetten. Kom op tijd! De ervaring leert, dat de eerste bezoekers zich al om half 8 voor de 
deur verzamelen. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat auto’s en wachtende bezoekers 
elkaar in de weg zitten. 

_____________________________________________________________ 
 

VERKOOPDAGEN 28 en 29 DECEMBER 
 
• De vrijwilligers kunnen via de ingang (onze uitgang) van de Kledingbank naar binnen 

gaan. Dit om verwarring bij bezoekers te voorkomen. 

• Eerste dag graag om 8.30 uur aanwezig zijn! Tweede dag om 8.45 uur.  

• De mensen van de catering beginnen om 7:30 uur om hun voorbereidingen te doen. 

• Gratis toegang voor: 

− onze vrijwilligers  
(de badge kun je vóór 9:00 uur halen bij de ingang van de Kledingbank) 

− voor bezoekers met een boekenbon  

− kinderen tot en met 12 jaar. 

• Bezoekers betalen  € 2,00  

• De eerste dag gebruiken we een pasjessysteem: er mogen maximaal 150 bezoekers 
tegelijk binnen zijn. 

• De tweede dag hanteren we het maximaal aantal bezoekers niet meer.   

_____________________________________________________________                     
 

Bij de kassa's 
 

• Er is een korte handleiding voor de pin-betaalapparaten, de penningmeester geeft ook 
nog persoonlijke uitleg.  

• Alle aangeboden items zijn geprijsd. We vragen de rubrieksvertegenwoordigers hierover 
duidelijk te zijn 

• Bij beeld en geluid is dat niet het geval. Zonder nadere aanduiding is dat € 1,00 euro per 
stuk. Boxen met meerdere dragers erin, zouden geprijsd moeten zijn maar is dit niet het 
geval, dan € 1,00 per drager.  



• Boekenbonnen bij de uitgang innemen zodat we een beeld krijgen van het aantal dat er 
gebruik van maakt. 

_____________________________________________________________ 

 

Catering: 
Er is weer een uitgebreide catering aanwezig. Voor de 

vrijwilligers die op de dag dienst hebben is er soep en 
broodjes. 
We willen jullie verzoeken om consumpties en broodjes 
in de medewerkersruimte te nuttigen, zodat de ruimte 
bij de catering beschikbaar is voor onze gasten. 

_____________________________________________________________ 
 

Extra Oproep:  
 
Wie nog iets lekkers wil bakken: Alles is WELKOM! 
 
De opbrengst gaat naar onze goede doelen! 
Dit kun je nog doorgeven aan de secretaris.  
Ina.kuipers-boers@kpnmail.nl 

____________________________________________________________ 
 

Aanvullen voorraad 
 
Tijdens de verkoop en anders op de eerste dag meteen na16.00 uur. 

_____________________________________________________________ 
 

Afsluiting van de markt 
 

Donderdag 29 december 17:00 uur  
Hierbij zijn alle vrijwilligers van de Roder Boekenmarkt van 
harte welkom voor een hapje en een drankje. 

_____________________________________________________________ 
 

Opruimen 
 

vrijdag 30 december  
verwachten we de rubrieksvertegenwoordigers  
in grote getale om samen op te ruimen....       
Want vele handen maken licht werk. 

_____________________________________________________________ 
 
Tot zover de laatste informatie over de aanstaande boekenmarkt. 
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via ons mailadres: 
roderboekenmarkt@gmail.com of ina.kuipers-boers@kpnmail.nl 
 
 
Ina Kuipers-Boers 
Secretaris  

_____________________________________________________________ 
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