
 
 

 

Aan de besturen van de Zeelandse buurtschappen. 
 
Betreft: Uitnodiging infomatieavond Spullenmarkt.  
Op woensdagavond 17 april 2019 20:00 uur in Ambianz.    
      

 
Zeeland, 25 maart 2019 

 
Geachte buurtschap, 
 
 
Op zondag 5 mei staat onze jaarlijkse Spullenmarkt weer op het programma. Deze 52e editie 
wordt, wegens het succes van afgelopen jaar, wederom gehouden op het industrieterrein 
Voederheil II. Tijdens de informatiebijeenkomst willen we de afspraken en regels nog graag 
met u doornemen. Uw aanwezigheid op deze informatieavond is zeer gewenst. 
 
De organisatie is in handen van S.C. De Smouskes in nauwe samenwerking met de 
deelnemende Zeelandse buurtschappen. 
 
Wat houdt deze Spullenmarkt in voor de buurtschappen: 
 
• De Spullenmarkt is niet commercieel van aard, maar meer een gezellig festijn van, voor 

en door de deelnemende buurtschappen. 
• De spullen worden op 5 mei tussen 10:00 en 16:00 uur verkocht door personen van de 

buurtschappen en De Smouskes. 
• Op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei worden de spullen huis-aan-huis opgehaald in de eigen 

buurtschap. Door middel van een flyer worden bewoners hiervan op de hoogte gebracht. 
De spullen kunnen op vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 14:00 
uur gebracht worden op het industrieterrein Voederheil, straat Landweer (ingang naast 
Voederheil 18). 

• Belangrijk is dat de buurtschappen er op toezien dat alleen kwalitatief goede en 
verkoopbare spullen opgehaald worden. De Spullenmarkt mag geen veredelde 
stortplaats van weggegooide spullen worden. Dit ook in verband met de kosten die we 
maken als er veel spullen overblijven die afgevoerd moeten worden naar de stort. 
Let op: Grof vuil, witgoed, tv’s, computers, bedden en bankstellen mogen niet worden 
aangeboden of opgehaald. De Smouskes leveren stickers aan die op de spullen geplakt 
kunnen worden die niet opgehaald worden. 

• Volgens een bepaalde verdeelsleutel wordt de opbrengst van de markt verdeeld over  
de deelnemende buurtschappen. Hiervoor dient de buurtschap te voldoen aan: 
o het huis-aan-huis bezorgen van de flyer in de eigen buurt. 
o het leveren van verkopers op zondag 5 mei: 3 personen in de ochtend en 2 personen 

in de middag. 
o minimaal 1 persoon die aanwezig is bij de opbouw van de tent op woensdagavond  

1 mei. 
o minimaal 1 persoon die aanwezig is bij het opruimen/afvoeren van de niet verkochte 

spullen op maandagochtend 6 mei (vanaf 8:30 uur). 



 
 

 

o minimaal 1 persoon die aanwezig is bij de afbraak van de tent op maandagavond  
6 mei. 

o het verkopen van loten in de eigen buurt voor de Smouskes-loterij in de 
herfstvakantie. 

• De medewerkers en verkopers van de buurtschappen die dit weekend helpen bij 
bovengenoemde activiteiten krijgen op zaterdag 4 mei van 17:00 tot 18:00 uur de 
mogelijkheid om als eerste spullen te kopen. De commissie bepaalt de verkoopprijs. 

• Tijdens de evaluatiebijeenkomst, op woensdag 29 mei 20:00 uur in Ambianz aan de 
Kerkstraat in Zeeland, zal de betaling (contant of per bank) plaats vinden. Buurtschappen 
dienen op deze avond aanwezig te zijn, anders vindt er geen betaling plaats. 

• De opbrengsten van de entree en de verkoop van spullen worden volgens een 
verdeelsleutel -gelijk aan afgelopen jaar- uitgekeerd aan de deelnemende 
buurtschappen.  
  

Daarnaast willen we u vragen om uw buurtbewoners attent te maken om de spullen niet te 
vroeg voordat ze worden opgehaald aan de weg te zetten, ivm schade en diefstal. Afgelopen 
jaar zijn er diverse meldingen geweest dat er door anderen in de straat al spullen worden 
meegenomen. Dit is uiteraard niet de bedoeling en de mooiste spullen komen zo niet op de 
juiste plek terecht. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
We zien u graag op de informatieavond op woensdagavond 17 april 2019,  
20:00 uur in Ambianz. 
 
P.s. 
Bij het ontstaan van de spullenmarkt was destijds het uitgangspunt dat de opbrengsten door 
de buurtschappen ten goede zouden komen aan hun deelname aan de Zeelandse optocht. 
Uiteraard is er in de afgelopen decennia veel veranderd en is dit punt door de jaren heen 
verloren gegaan, waardoor deze opbrengsten aan overige activiteiten van de buurtschappen 
besteed zullen zijn. Desondanks zouden wij het erg leuk vinden als de buurtschappen willen 
overwegen om, gesteund door deze opbrengsten, weer deel te nemen en zo de Zeelandse 
optocht weer mooier en groter te maken! 
 

Met vriendelijke groet 
 
S.C. De Smouskes 
Commissie Spullenmarkt 
spullenmarkt@smouskes.nl 
 
 
 


