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Jouw Marktkraam en unieke winkel vol leuke spullen
* Steeds meer particulieren en bedrijven bieden spullen aan *
Jouw Marktkraam in
Ouddorp en Middelharnis zijn
winkels om echt eens binnen te
lopen. Met meer dan 100
winkeltjes onder 1 dak is er
bijzonder veel keus in nieuwe,
gebruikte en Do-It-Yourselfproducten. Het concept heeft
brede waardering en is een
geweldig koop- en verkoopkanaal voor de regio. In Ouddorp vindt u compleet nieuwe
units, met woon-accessoires,
oud-hollands snoep en andere
leuke artikelen.

ACTIVITEITEN
KALENDER

Particulieren en bedrijven samen
onder 1 dak. Dat staat garant
voor veel shopplezier.
Daarnaast introduceerde Jouw
Marktkraam ook een onlineetalage waarmee u thuis op de
bank al kan zien wat er zoal te
koop is in deze winkels.
Stomerijservice
Vanaf nu is ook de stomerijservice actief. Op deze manier
proberen we extra service toe te
voegen aan onze winkels. U
ontvangt op deze stomerijservice
ook nog eens dubbele Piggypunten!
Online-etalage
‘De artikelen die in de onlineetalage staan, worden te koop
aangeboden door particulieren
en bedrijven die bij ons een
verkoopplek huren. Deze
artikelen zijn dus te koop in de
winkel. Inmiddels hebben al veel
huurders gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid en krijgen we
positieve reacties op deze
nieuwe dienstverlening’, aldus
manager Peter Grinwis.

Nieuw gedeelte van Jouw Marktkraam Ouddorp is nu open!
De enthousiaste medewerkers van Jouw Marktkraam helpen u graag
Wisselend assortiment
‘Het assortiment van Jouw
Marktkraam wisselt met de

Spaar mee voor
hoge kortingen en
gratis artikelen
met Piggy
week. De ervaring is dat er elke
week wel nieuwe huurders voor
een aantal weken een kraam
willen huren. Natuurlijk is er
ook een redelijk vast assortiment
te verkrijgen van bedrijven die

bijvoorbeeld hun outlet-spullen
bij ons verkopen, of startende
bedrijven die hun eerste verkoop
bij ons hebben’.
Piggy
Vanaf 2018 beschikken de beide
vestigingen ook over een doorlopende spaaractie: Piggy.
Piggy is een landelijk systeem
met ruim 2500 winkels en bijna
1,5 miljoen spaarders. Bij elke
euro ontvangt de klant een
digitale punt. Deze punten
kunnen ingewisseld worden voor
zeer hoge kortingen op artikelen
of zelf gratis producten.

Unieke koopjes
Je houdt van het vinden van
bijzondere en unieke koopjes.
Nieuw, tweedehands of beide. Je
houdt van sfeer en gezelligheid
en je ziet graag wat je koopt.
Dan ben je bij Jouw Marktkraam
Ouddorp of Middelharnis dus aan
het juiste adres.
Nieuw
Onlangs is een geheel nieuwe unit
gestart van Happy Fashion en
Happy Living. Leuke artikelen
voor een kleine prijs. Kijk snel in
het nieuw ingerichte gedeelte van
Jouw Marktkraam Ouddorp.
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De ondernemers van Ouddorp
centrum heten u van harte welkom
Op 1 januari 2019 is met veel
enthousiasme de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Ouddorp
Centrum van start gegaan. Dit is
een krachtenbundeling tussen de
ondernemers in het centrum
(ring Ouddorp en Plein 215) en
de gemeente GoereeOverflakkee. BIZ Ouddorp
Centrum is een voortzetting van
de al bestaande Ondernemers
Vereniging Ouddorp (OVO).
BIZ Ouddorp Centrum wordt
voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, Arjan van der
Hoek en geleid door ondernemers
uit het centrum, Peter van de
Langkruis (secretaris), Piet
Bezuijen (penningmeester), Martin
de Berg, Arjanne Hameeteman,
Patrick Bezuijen en Rick van der
Weijden. De verordening die nu is
opgesteld, geldt in de eerste plaats
voor vijf jaar. In deze tijd wil BIZ
Ouddorp de buitenruimte
aanpakken, zich richten op het
organiseren van fantastische
evenementen en de communicatie
professionaliseren en actualiseren.
Het winkelgebied zal een professionelere uitstraling krijgen,
veiliger en schoner worden. Dit
komt de leefbaarheid en het onderscheidend vermogen van Ouddorp
ten goede.
BIZ wil Ouddorp hiermee steviger op de kaart zetten. Door de
korte lijnen die gecreëerd zijn met
de gemeente Goeree-Overflakkee
en de samenwerking met andere
(ondernemers) organisaties kan er
veel meer, beter en sneller
gerealiseerd worden.
Evenementen
BIZ Ouddorp Centrum heeft voor
2019 een interessant en gevarieerd
evenementenprogramma
samengesteld. Naast de bekende
evenementen, zoals

De FF-Happy story
De Lente is begonnen en wij zijn helemaal klaar voor dit vrolijke
seizoen. De winkel hangt bomvol zomerse looks voor heren en
dames en natuurlijk met vrolijke “Happy” woonaccessoires.
Inmiddels is FF-Happy al een kleine drie jaar in de Marktkraam te
vinden. En zijn we uitgegroeid van de tofste houten speelgoed-winkel
tot een totaalconcept van kleding, woonaccessoires en speelgoed met
voor elk wat wils!
Bij ons vind je uniek houten speelgoed tegen een leuke prijs. Ook bij
Happy Living kun je aantrekkelijke woonaccessoires volgens de
laatste trends vinden. Onze woonaccessoire en andere artikelen
wijzigen wekelijks. En je kunt bij ons al vanaf 1 euro terecht!
Heb je een verjaardag te vieren of ben je op zoek naar een klein
cadeautje kom dan eens een kijkje nemen.
Onze vaste klanten hebben afgelopen winter al kennis kunnen maken
met onze nieuwe unit. In deze unit bieden wij een uitgebreid
assortiment Marianne en Marc Marc panty’s. Panty’s van een zeer
goede kwaliteit en prettig draagcomfort.

Een van de vaste evenementen in Ouddorp: Boerenlanddag
Boerenlanddag, Kinderdag,
Toeristendagen en Ouddorpse
Winterfair zullen er dit jaar ook
diverse andere leuke evenementen
georganiseerd worden. Ook zal de
evenementenkalender in de
toekomst alleen maar verder
uitgebreid gaan worden.

Communicatie
Om er met zijn allen een
fantastisch centrum van te maken
is het van belang om goede
communicatie te onderhouden
met de ondernemers, inwoners en
toeristen. Hiervoor wordt, in de
loop van 2019, een communicatieplan ontwikkeld dat in deze
behoefte voorziet.

145 parkeerplaatsen
extra in centrum
van Ouddorp

Op korte termijn zal de facebookpagina Winkelcentrum Ouddorp
in een nieuw jasje worden
gestoken en de nieuwe naam
Ouddorp Centrum gaan krijgen.
Blijf op de hoogte en like deze
pagina op www.facebook.com/
ouddorpcentrum/

Buitenruimte
Een aantrekkelijk centrum,
betekent een aantrekkelijke
buitenruimte. Hiervoor worden
bestaande plannen uitgevoerd
(denk aan de parkeervoorziening
locatie Goudsmiene, die na jaren
van overleg nu met ruim 145
parkeerplaatsen is gerealiseerd) en
nieuwe plannen gemaakt en
uitgevoerd, zoals het verkeerscirculatieplan, verlichting van het
centrum, duidelijke bewegwijzering en informatietableaus.

Het is nu voorjaar dus dit betekent nieuwe dingen. Afgelopen maand
hebben we een nieuwe ruimte naast de Marktkraam ingericht, waarin
we al onze creativiteit kwijt kunnen. Wat kun je hier vinden? Een
nieuwe lijn dameskleding (ook met kleinere maten), nog meer
woonaccessoires met onder andere kussens van het merk Mootz en
trendy kunstplanten. Nieuw zijn onze oud-Hollandse snoep artikelen.
Trakteren? Kijk eens bij onze snoepartikelen.
We zitten niet stil bij FF-Happy dus binnenkort nog meer uitbreiding
op het gebied van snoep en wordt er ook aan de allerkleinsten
gedacht met een heuse babykledinglijn. Natuurlijk blijven wij onze
Happy Fashion met de leukste kleding, sjaals en tassen voor dames
en Willems herenmode met net zoveel passie voeren. Wekelijks vind
je nieuwe artikelen bij ons!
We hopen jullie snel te zien bij FF-Happy!

Hoe werkt het concept eigenlijk?
Je huurt bij Jouw Marktkraam 1 of meer kramen, voor een klein bedrag per week. Op de
websitepagina van de vestigingen vind je de prijzen.
Je kraam is ongeveer 1 meter breed en 60 of 80 cm diep en 220 cm hoog met een een hangrek.
De kraam is van hout en je mag er je eigen gezellige kraam van maken. Per vestiging kunnen de maten
wat verschillen en zijn er verschillen in type kramen zoals: kledingkramen, grondplaatsen, planken en
soms ook units voor de zakelijke huurders.
Je kunt op elk moment van de dag je kraam
inrichten, wijzigen of opruimen. Je mag
ook gedurende de huurtijd meer spullen in je
kraam zetten. Heb je niet alles verkocht, kun je
de huurperiode makkelijk verlengen.
Je krijgt stickers met je persoonlijke barcode voor
op je producten. Je mag zelf de prijs van je
spullen bepalen. Die zet je op de stickers. Voor
het verkopen van kleding kun je gebruik maken
van onze kledinghangers.
Wij verzorgen de verkoop van jouw spullen. Aan
het einde van de huurperiode storten wij de
volledige opbrengst op je bankrekening. Huur je

een kraam voor een langere periode, dan maken we
in overleg de winst iedere maand over.
Op de Jouw Marktkraam-app kun je ieder moment
van de dag je verkoop volgen.
Op de laatste dag van de huurperiode haal je
uiterlijk om 16:00 uur je overgebleven spullen op.
Je kunt er ook voor kiezen om de overgebleven
spullen af te staan aan Jouw Marktkraam, deze
worden dan verkocht voor een goed doel.
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Sanne’s Sieraden te vinden in Ouddorp en Middelharnis
* nieuwe vestigingen in Oostvoorne en Schagen *
Sanne's Sieraden heeft niet
stilgezeten de laatste tijd….
‘Zo hebben we eind november
onze eigen winkel mogen
openen in Oostvoorne en zijn
we per 1 maart ook gestart in
Jouw Marktkraam Schagen’,
zegt eigenares Sanne.

De Spaanse winkel
van Klaas & co

Maar er zijn weer plannen voor
een gezellige aanschuifworkshop
in Jouw Marktkraam Middelharnis, hierover binnenkort meer.

De Spaanse winkel van Klaas is
op het gebied van typische
Spaanse producten in korte tijd
een begrip geworden op
Goeree-Overflakkee en wij
hebben de eer om die (goede)
naam voort te zetten.

Nieuwe collectie
Ook komt langzamerhand de
voorjaar/zomer collectie binnen
qua tassen, sjaals en verdere
modeaccessoires. De zelfgemaakte armbanden in de nieuwe
kleuren zijn in de maak en
komen ook zo snel mogelijk in
Jouw Marktkraam Ouddorp en
Jouw Marktkraam Middelharnis.
We hebben uiteraard weer een
leuke aanbieding lopen van 10%
korting op alle tassen.

via www.sieradenvansanne.nl en
daarbij hebben we de optie dat u
de bestelde artikelen kunt afhalen in de winkels Jouw Marktkraam Ouddorp en Jouw Marktkraam Middelharnis.

Online
Online bestellen is ook mogelijk

Facebook
Voor alle laatste nieuwtjes en

Sanne’s Sieraden in Ouddorp is niet te missen
artikelen kunt u ons volgen op
www.facebook.com/
sieradenvansanne
‘Mocht u een keer in de buurt
zijn? Onze winkel aan de Burg.
Letteweg 12 in Oostvoorne is
geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 9:30- 17:00 uur’,
zo nodigd Sanne u uit.

Dus even Voorstellen…
Wij zijn Linda & Björn Hagane en
wij runnen een Spaanse
specialiteitenwinkel in Rotterdam.
Deze winkel bestaat al sinds eind
jaren ’60 van de vorige eeuw en is
al meer dan 40 jaar in de familie.
U kunt daar alles vinden wat u in
een gemiddelde Spaanse
supermarkt ook aantreft.
Toen Klaas & Saskia
Hameeteman helaas gedwongen
waren om hun Spaanse winkel in
Ouddorp te beëindigen, kwamen
ze bij ons uit, wat wij als een grote
eer en blijk van vertrouwen
beschouwen!

Duurzaamheidsproject:
tegen verspilling van voedsel

Wij gaan hun Spaanse winkel, op
een enkele aanpassing na,
gewoon voortzetten zoals de

vaste klanten al gewend waren
met verzorgingsproducten,
visconserven, wijn en
paëllabenodigdheden, met
uiteraard hier en daar een
mooie aanvulling vanuit ons
eigen assortiment dat tot nu
toe nog ontbrak. Zo gaan wij
bijvoorbeeld een koeling met
verse chorizo en ham en
kaassoorten toevoegen aan de
unit. Wij importeren al onze
producten al jaren direct uit
Spanje en bieden de beste
kwaliteit voor een eerlijke prijs
net als Klaas & Saskia.
Tevens hebben wij ook leuke
kadopakketjes.
De Facebookpagina wordt ook
gewoon voortgezet en
uitgebreid met Instagram.
Daar kunt u verzoeken of
opmerkingen plaatsen en op
de hoogte blijven van
aanbiedingen of bijzondere
acties of festiviteiten.
Wij heten u van harte welkom!
Linda & Björn Hagane

Onlangs reikten we weer
diverse cheque’s uit t.b.v.
goede doelen

Onlangs zijn we samen met
Albert Heijn Ouddorp een
project gestart tegen
verspilling van voedsel.
Brood dat gisteren vers
gebakken is, is ook vandaag
nog heerlijk.
Albert Heijn Ouddorp wil zoveel
mogelijk voorkomen dat prima
brood onverkocht uit de schappen verdwijnt en introduceren
daarom bij Jouw Marktkraam
Ouddorp: het ‘Brood van
Gisteren’. Smakelijke producten
van de dag ervoor tegen
aantrekkelijke prijzen. Proef het
zelf, er is niks mis mee.
Niks mis mee
Dat is de boodschap. Brood van
gisteren: niks mis mee. Nu gaan
niet verkochte producten terug

en wordt verwerkt o.a. als
veevoer. Gevoelsmatig willen
we dat laatste zo veel mogelijk
voorkomen. We vinden het
zonde als brood niet meer
gebruikt wordt voor de
menselijke consumptie, alleen
maar omdat het een dagje ouder
is. Thuis heb je brood ook langer
dan een paar uur liggen. Veel
mensen vinden het zelfs
lekkerder als het even ligt. Er is
dus niks mis mee. In de winkel
kunnen we het alleen niet meer
als vers verkopen. Goed voor
het milieu èn voordelig.
Brood van gisteren
En dus wordt het verkocht als
‘Brood van Gisteren’. Goed
voor het milieu én voordelig.
Deze broden – heel/half,
gesneden en verpakt – worden

verkocht in drie prijscategorieën: € 0,50, € 0,75, of € 1,-,
afhankelijk van de oorspronkelijke prijs. En ook krentenbollen, witte en bruine bollen,
die gisteren gebakken zijn,
komen erbij te liggen.
OP=OP
Er is dus geen vast assortiment:
wat overgebleven is, is als
Brood van Gisteren te koop.
Op maandag is er dus ook geen
brood van gisteren. U kunt het
ook niet bestellen van tevoren
omdat we nooit weten wat
erover blijft.
We raden u aan om ‘s morgens
gewoon even te komen kijken
wat er in de brood van gisteren
kraam ligt. Het brood is
maximaal één dag oud.
Doe mee tegen de verspilling!

Spaar met één kaart
Spaar nu met Piggy mee voor een
GRATIS Vacuvin wijnkoeler
GRATIS bij 300 Piggypunten

voor gratis artikelen
Piggy maakt sparen eenvoudig. U heeft nog maar één kaart nodig om
bij al uw favoriete winkels te sparen.
Zeg maar gedag tegen al die stempelkaarten en spaarzegels! Spaar bij
bijvoorbeeld bakkers, lunchrooms, kappers en nog veel meer! U kunt
bij al deze locaties met dezelfde kaart terecht. Kijk snel wie er in uw
omgeving mee doet. Vanaf nu spaart u ook digitale spaarpunten bij
Jouw Marktkraam Ouddorp en Middelharnis. Bij aankoop van
producten ontvangt u bij elke euro 1 spaarpunt. Deze punten kunt u
inwisselen voor gratis artikelen of hoge kortingen op producten. Piggyspaarpunten spaart u samen met bijna 1,5 miljoen klanten door heel
Nederland bij inmiddels ca. 2500 winkels. Kijk op piggy.nl voor locaties
en download de handige app op uw telefoon!
Onder andere de bedrijven op deze pagina’s doen in uw regio mee:

www.landwinkeltzand.nl

Landwinkel t Zand | Lageweg 6
3258 LK Den Bommel
T: 0187-612300
E: landwinkeltzand@live.nl
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Tot 50% korting op retourgoederen van internet
Met Magazijn 36 – Internet
retouren doe je bij Jouw
Marktkraam een slimme en
goede deal. Sinds kort
verkopen Jouw Marktkraam
Ouddorp en Middelharnis
goederen van Magazijn 36.
Deze onderneming krijgt via
webshops artikelen die retour
gestuurd worden. Wij zetten
ze weer te koop om daarmee
bij te dragen aan een
duurzame samenleving.
Duurzaam
Door te kiezen voor een retourproduct voorkom je verspilling.
Je geeft het uitstekende product
een tweede leven. En dat is fijn.
Voorheen werden alle retourproducten op de grote hoop gegooid. Dat is niet goed voor het
milieu. Daarom verpakken we
de producten ook niet nog eens
opnieuw, tenminste als ze gewoon nog goed beschermd zijn.

En de prijs? Die is veelal 50%
van de oorspronkelijke prijs wat
op internet betaald zou moeten
worden. Dus ook nog eens goed
voor uw portemonnee.
Aanbod
We zijn afhankelijk van het
aanbod en daarom is er ook geen
vast assortiment. Kom dus
regelmatig langs om te zien wat
we weer binnen hebben

9

Goeree-Overflakkee:
mijn eiland

gekregen. Daar zit vast iets voor
u bij. Overigens behoort alle
elektronica 100% technisch in
orde te zijn, veelal betreft het
alléén verpakkingsschade. U
mag deze artikelen bij een
technisch defect binnen 24 uur
ruilen in de winkel.
Gebruiksaanwijzigingen zijn
veelal te vinden op:
www.gebruikshandleiding.com

Verkrijgbaar bij Jouw Marktkraam
Ouddorp en Middelharnis
Is Goeree-Overflakkee ook jouw eiland? En ben je op zoek
naar een leuk verjaardagscadeau of wil je zomaar iemand
verrassen? Dan zijn de producten uit de Goeree-Overflakkee
mijn eiland! lijn echt iets voor jou!
De producten zijn te
vinden bij Jouw
Marktkraam in
Middelharnis en
Ouddorp.

5 tips van een kraamhuurder

Otspeelgoed.nl
nu ook bij Jouw Marktkraam
Ouddorp en Middelharnis
OT-speelgoed is sinds kort met
een ruim assortiment speelgoed
ook gevestigd in Jouw
Marktkraam Ouddorp en
Middelharnis. Via de website
vind je maar liefst 2000 soorten
speelgoed van bekende merken.
Met uw kassabon van minimaal
50 euro die besteed is bij Jouw
Marktkraam ontvangt u maar
liefst 25 euro korting op het
huren van een springkussen of
andere attractie.
Naast de artikelen in de units van
Jouw Marktkraam kunt u via de
website www.otspeelgoed alles
bestellen voor een feestje,
kinderverjaardag of sinterklaasfeest. Deze spullen kunnen dan in
de marktkraam worden opgehaald. Met een breed feestassortiment zoals: gebak, snoep, speel-

goed, traktaties en springkussens is
succes verzekerd. Ook worden
tenten, beeld&geluid, tafels en
stoelen verhuurd via de site.
Korting
Omdat www.otspeelgoed.nl
onderdeel is van
www.kinderpaleisflakkee.nl is het
mogelijk om springkussens te
huren met korting! Bij besteding
van minimaal 50 euro via
otspeelgoed.nl of in onze unit bij
Jouw Marktkraam krijgt u 25 euro
korting op uw springkussen of
andere attractie. Bij bestelling van
gebak en speelgoed is het
bezorgen gratis op GoereeOverflakkee. Springkussens en
attracties worden altijd gratis
bezorgd en opgehaald.

Bezorging
Als u speelgoed besteld via onze
website wordt dit elke woensdag
bij Jouw Marktkraam bezorgt. Als
u voor ophalen kiest worden hier
GEEN bezorgkosten voor gerekend. Gebak van de warme bakker
wordt uitsluitend thuisbezorgd. Zo
is het altijd lekker vers! Besteld u
alleen gebak dan vragen wij een
kleine vergoeding van €3,50 voor
het bezorgen op GoereeOverflakkee. Bezorging is elke dag
van de week in de ochtend of eind
middag behalve op zondag!
Facebookactie
Like en deel de pagina van Otspeelgoed op Facebook en maak
kans op een gratis springkussen
voor 1 dag! Eind juni wordt de
winnaar bekend gemaakt via
facebook.

1. Gebruik de verschillende marketingtechnieken ook in je
kraam.
Om de verkoop wat te bevorderen heb ik een A4 naast de boeken
gelegd met: Koopjeshoek, boeken vanaf € 0,50. Wat blijkt, mijn
marketing techniek werkt! Wat bij mij ook goed gewerkt heeft is
aan de voorpaal van de kraam iets ophangen met een punaise. Die
items vielen natuurlijk veel meer op en als je ze dan voor een
leuke prijs verkoopt zijn ze heel snel weg.
2. Verandering doet wonderen
De manier waarop je je kraam inricht is het belangrijkste. Zorg
dat het overzichtelijk is en dat je kraam opvalt! Ik heb na de
eerste week mijn kraam helemaal omgegooid. De boeken naar
beneden en kleding en schoenen allemaal boven. Dat trok weer
nieuwe mensen naar mijn kraam. Blijf je kraam dus veranderen!
3. Stop je kraam niet te vol
Ondanks dat je kraam moet opvallen, raad ik zelf aan om je kraam
niet te vol te stoppen. Je kunt beter wat minder in je kraam doen
en desnoods regelmatig wisselen met de inhoud dan je kraam
helemaal vol te stoppen. Als het te vol is hebben mensen geen
overzicht, ze kunnen dan niet in een oogopslag zien of ze iets leuk
vinden omdat er te veel keus is.
4. Maak foto’s van wat je verkoopt in je kraam
Door foto’s te maken van je kraam op kun je duidelijk zien welke
items je wel en niet verkocht heb. Aan de hand hiervan kun je dan
je kraam weer aanvullen met de items die goed verkopen. Plaats
ze ook op de online-etalage van Jouw Marktkraam voor een
landelijk bereik.
5. Vraag niet te veel voor je gebruikte spullen
De spullen die je in je kraam legt zijn als het goed is spullen die je
niet meer gebruikt en eigenlijk toch al wilde weggooien of
weggeven. Vraag daarom niet te veel voor je spullen. Ik zag
mensen die voor een tweedehands kledingstuk de helft van de
winkelprijs vroegen. 3 tot 5 euro voor een broek, 6 euro voor een
jas, 1 euro voor een sjaal, 1 tot 5 euro voor een topje of 4 euro
voor een jurk. Met die prijzen verkoop je goed!
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MARKT
KRAMEN
OUDDORP
Kraam 142
Op zoek naar een leuk
cadeau? Kom dan langs bij
kraam 142, originele
cadeautjes seizoensgericht!
------------OUDDORP
Kraam 922
Wenskaarten per stuk €0,50
(10 stuks €3,50)
Binnenkort nieuwe collectie
wenskaarten!!!
------------MIDDELHARNIS
kraam 141
Voor leuke landelijke tot
industriële woonaccessoires
en kleine meubeltjes voor
betaalbare prijzen kunt u bij
ons terecht. Zowel nieuw als
2de hands en altijd unieke en
verfrissende items. Kom
gezellig langs en maak uw
huis weer gezellig. Tot Knus
Marina en Ruth
------------OUDDORP
kraam 510
Verkoop van nieuwe en zo
goed als nieuwe kado en
gebruiks-artikelen en artikelen
waarvan de opbrengst
bestemd is voor het
hondenasiel in Kalamata Peleponesus
GRIEKENLAND
www.hondenvankos.nl
------------MIDDELHARNIS
OUDDORP
kraam 116
Wij verkopen t.b.v. de Bonisazending leuke fotokaarten.
Per stuk 1 euro en
11 stuks voor €10,00

OUDDORP
MIDDELHARNIS
Kraam 214/215
Kraam 810
Leuke poppenkleertjes en
Kijk even in kraam 810 in
andere benodigheden voor
Middelharnis voor allerlei
poppen.
leuke aanbiedingen van katoen
U vindt het in onze kraam!
en acryl, cakes voor
------------omslagdoeken of truitjes,
OUDDORP
Clover amour en clover soft
Kraam 135
haaknaalden!
Hoeden en petten van
-------------bekende merken met hoge
OUDDORP
kortingen. OP=OP!
Kraam 114
------------Babymusthaves Handmade
OUDDORP
babykleding en assecoires
Kraam en kledingrek: 314
voor leuke prijsjes! Ook op
Wij verkopen nieuwe
bestelling zijn de spulletjes
originele O’neill – Fila –
verkrijgbaar in de gewenste
Adidas – Ferrari – Skechers –
stofjes, kleuren en printjes!
Kappa - Puma merkkleding
-------------(ook in grote maten) /
OUDDORP
schoenen / slippers /
Kraam 404
wenskaarten / magneet
Het Hondenpootje
armbanden/keeting. Ook
Voor al u dieren
nieuwe schaatsen zoals noren,
benodigdheden
ijshockey etc.
Wij verkopen handgemaakt
(Korting tot 75%).
speelgoed, Handgemaakte
------------halsbanden en nog veel
meer !! Komt u ook gezellig
bij ons langs kraam 404
Diervriendelijke Groet, Team
Het Hondenpootje
www.hethondenpootje.nl
------------OUDDORP
Kraam 924
KOM IS KIJKEN! Mooie
woonaccessoires , rotan,
potten etc., maar ook leuke
tassen van Handed By,
handgemaakt van gerecycled
plastic. De producten zijn
kwalitatief hoogwaardig.
Gegarandeerd 100%
kinderarbeid vrij! En uiteraard
tegen speciale prijzen!
------------OUDDORP
Unit 17
Kado&Mo heeft een
superleuke hoek met
kadoartikelen, sieraden en
woonaccesoires door ons zelf
geïmporteerd uit Bali. Kom
snel kijken in Ouddorp unit 17
of op www.kadoenmo.nl.

COLOFON
Deze krant is een uitgave van Jouw Marktkraam
Ouddorp en Middelharnis.
Oplage: 45.000 ex.
Aanbiedingen geldig in april, mei en juni 2019,
tenzij anders vermeldt.
Contactgegevens:
Ouddorp:
Molenblok 6-8, 3253 AL Ouddorp
Tel. 0187-665774
ouddorp@jouwmarktkraam.nl
www.jouwmarktkraamouddorp.nl
fb.com/jouwmarktkraamouddorp

OUDDORP
MIDDELHARNIS
Magazijn 36
Met retourproducten van
Magazijn 36 doe je een goede
deal en een duurzame daad.
Je voorkomt verspilling en
geef je uitstekende producten
een tweede leven.
Veel nieuwe producten voor
de helft van de
winkelwaarde!
------------OUDDORP
Kraam 142
Lornlass dress vrolijke
handgemaakte kinderkleding,
say yes to a dress from
Lornlass
------------OUDDORP
Kraam 143
Faraway Garden
Lokale geproduceerde
delicatessen vanuit
Hellevoetsluis: Huisgemaakte
jam, tafel zuur, chutneys en
meer.
See you there!

De online etalage van
Jouw Marktkraam

Sinds kort bieden we onze huurders de mogelijkheid
om artikelen die in de kraam worden aangeboden,
ook online in onze etalage te zetten. Kopers kunnen
dan thuis al zien welke producten er te koop zijn in
de winkel. Huurt u vanaf 4 weken, dan krijgt u deze
faciliteit er GRATIS bij.
Inmiddels zien we
veel bezoekers die
gebruik maken van
deze service.
Interessant voor
zowel verkopers
als kopers.
Kijk vandaag nog in
de etalage!

Middelharnis:
Westelijke Achterweg 33, 3241 EH Middelharnis
Tel. 0187-745434
middelharnis@jouwmarktkraam.nl
www.jouwmarktkraammiddelharnis.nl
fb.com/jouwmarktkraammiddelharnis
Kijk ook op: jouwmartkkraam-etalage.nl

www.jouwmarktkraam-etalage.nl
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Vaste gezichten in
Middelharnis

Albert Heijn Ouddorp

Al vanaf dag 1 zijn Yvonne en haar moeder Corry
Kroos bekende gezichten bij Jouw Marktkraam
Middelharnis. December 2017 startten zij met 1
kraam rechts achterin de hoek. De verkopen waren
gelijk al leuk en al snel was het aantal aangeboden
spullen te veel voor 1 kraam dus huurden zij er nog
een kraam bij! Ze verkopen vanalles! Van servies
tot kleding en van kussentjes tot opgeknapte kleine
meubeltjes. Ondertussen hebben ze drie kramen
naast elkaar. Ze zijn zo ingeburgerd dat ze af en
toe ook even inspringen bij drukte of ziekte. Grote
kans dat u ze tegenkomt als u bij ons binnenloopt!

Bonisa kraam in Ouddorp en
Middelharnis

Fotokaarten te koop bij Jouw Marktkraam
ten bate van Bonisa Zending
‘Wie kent ze nog niet? Onze mooie fotokaarten
voor alle gelegenheden? Al vanaf het begin van
Jouw Marktkraam kun je ze vinden in kraam
116 in Ouddorp en kraam 110 in Middelharnis’.
Naast de grote collectie kaarten hebben we ook
handwerk van de Lisu bevolking uit China en
gezonde Chinese thee. Chinese thee is losse,
groene thee wat aanbevolen wordt bij hoge
bloeddruk, hoog cholesterol enz. De theeblaadjes
zijn niet gebroken en daarom zitten de gezonde
stoffen er nog in. Een theeliefhebber doe je echt
een plezier met deze thee. Er zijn leuke originele
theemokken bij te kopen.
‘De opbrengst van deze kramen is voor
zendingswerk in Azië. Het geld gaat bijvoorbeeld
naar weeskinderen die eerder op de vuilnisbelt
woonden, naar evangelisten en allerlei
hulpprojecten’, zegt Wilma van Heiningen, huurder
vanaf het eerste uur. ‘Mede dankzij de
enthousiaste hulp van de medewerkers van JMK
kan dit mooie werk doorgaan’.

