
De Kimswerder Tuinmarkt,  

 
 

Komende Zaterdag 23 juli is er de eerste “Kimswerder Tuinmarkt” 

Vanwege de Coronacrisis kon er de afgelopen jaren veel minder georganiseerd worden.  
De rommelmarkten waren verboden, festivals afgelast en helaas maar “kleine Merke’s” 

Omdat we gelukkig weer met elkaar wat mogen doen is er een Tuinmarkt door Tjarda Dilling van 
de Streek bedacht voor Kimswerd. 
 

Het concept  
 

In Duitsland, waar ze heeft gewoond, en in Groningen en Limburg doen ze dit op meer plekken 
(zelfs meerdere keren per jaar(getijden)) gewoon op de eigen oprit of in de tuin op een tafel of een 
kleedje. We starten om 10 uur en gaan door tot een uur of 6 en dan kunnen de mensen die wat 
lekkers/eetbaars willen verkopen voor de koffie of lunch ook gewoon mee doen. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld hun tuin openstellen en hun eigengemaakte of overtollige spullen op 
een tafel of kleed in die tuin verkopen. Ook op de oprit zou dit kunnen, zolang het maar je eigen 
terrein is en geen openbare (gemeentelijke) grond in verband met de eventuele dan benodigde 
vergunning en toestemming. Voor de mensen die geen (of niet genoeg ruimte op hun) tafel 
hebben kunnen we de marktkramen gebruiken van het MFC. Deze zijn die dag tegen gereduceerd 
tarief van 10 euro te gebruiken en ze worden daarvoor ook nog gebracht. (er zijn er in totaal 10) 
 

Ook de kinderen mogen mee doen. 

      
 

Opmerking: 
Wanneer een aantal kinderen dit gezamenlijk wil doen zoeken wij wel drie volwassen die toezicht 
houden op de kinderen voor de veiligheid (pleisters plakken & limonade uitdelen)  

Alle ouders mogen hun kinderen aanmelden via      tuinmarkt@kimswerd.com   
Dan weten wij op hoeveel kinderen ze dan kunnen rekenen. Het kan dus gezamenlijk op het oude  
schoolplein bij Narda maar wel met nog een paar begeleiders erbij. 

 

***Deelnemers komen op de kaart te staan die we  
door het gehele dorp ophangen*** 

 

Er komt een kaart van Kimswerd waarop we de aangemelde tuinen gaan vermelden.  
Op deze kaart kunnen bewoners en bezoekers vinden wie voor hun thuis een tafel, kraampje, 
biertafel of iets wat daarop lijkt, neergezet hebben met een eigengemaakte lekkernij/activiteit.  
Denk bijvoorbeeld ook aan blikgooien, spijkerslaan, oud Hollandsche spelen noem maar op! 
Mocht u wat nodig hebben doe maar even een belletje, er is van alles te regelen.  
U kunt ook vragen een kleine bijdrage te geven voor de lekkernij/activiteit bij de woningen.  
De opbrengst mag voor uzelf zijn maar bijvoorbeeld ook (deels)voor een zelf gekozen goed doel. 
 

Wil je ook meedoen met de Tuinmarkt? Geef dan je tuin/oprit/adres, lekkernij/activiteit  

door voor 20 juli via  tuinmarkt@kimswerd.com 

 

Alle kinderen uit Kimswerd zijn van harte 
uitgenodigd om samen buiten spulletjes die over 
zijn, of die ze zelf gemaakt hebben, te verkopen 
voor leuke prijsjes. 
 

Je kunt dat op je eigen oprit of in de tuin doen 
maar je kunt bijvoorbeeld ook op het oude plein 
van de school doen samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes. 
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