
 

 
vrijdag 12 mei van 16.00 uur tot 21.00 uur in- en rond de 

Martinuskerk  van Woudrichem 
 

In de tuin van de kerk vindt een aantrekkelijke 
rommelmarkt met veel leuke, interessante en 
bruikbare spulletjes en de jongste kinderen 
kunnen zich vermaken op het springkussen. 

 
 

 

In onze viskraam 
bakt Jan Timmermans 

weer heerlijke poon en lekkerbekken, die voor een 
schappelijke prijs te koop zijn. Tevens staat onze 
pannenkoekencaravan er weer met overheerlijke 
pannenkoeken, maar ook broodjes hamburger en frikandel 
zijn er te koop. 
 

Het is weer de tijd om uw tuin met diverse soorten eenjarige- of vaste planten aan te vullen. 
Deze zijn te koop in de hal van het kerkgebouw, evenals hortensia’s. 

 

In het koor van de kerk worden weer diverse 
kramen ingericht, met verkoop van boeken, 
cd’s, dvd’s, en omdat het bijna Moederdag is 
vindt u hier ook leuke boeketjes. Tevens vindt u 

een kraam met diverse kleine cadeautjes. 
 
 

Een gemeentelid heeft prachtige sieraden gemaakt, evenals zomersjaaltjes en tassen en 
een ander gemeentelid heeft prachtige wenskaarten gemaakt, deze vindt u ook in het koor 
van de kerk. 
 

Wilt u een prachtige fruit/kaasmand winnen, raad 
het gewicht hiervan en u wordt de eigenaar. Tevens kunt u 
gratis sjoelen, wie de meeste punten heeft wint twee kaartjes 
voor Hollywoud. En uiteraard zal het rad van avontuur weer 
draaien, waar u mooie prijzen kunt winnen. 
 

Tijdens de Lentefair zamelt de zendingscommissie kleiding in voor Stichting GAIN. Deze 
kleding, graag verpakt in zakken, kunt u afgeven onder het orgel in de kerk. 
 

In onze koffiecorner wordt koffie, thee en limonade geschonken. Er zijn tompouces voor bij 
de koffie te verkrijgen. Ook zal er asperge/beenham soep van Ronald weer geserveerd 
worden. Wie zich deze soep nog herinnert van vorig jaar weet dat deze goed smaakt. Deze 
is ook te koop in een literverpakking. 
 

De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk. 
U KOMT TOCH OOK ! 

 

Deze Lentefair wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

AH Sleeuwijk -- Altena Optiek -- Bioscoop Hollywoud -- Cafetaria ’t Rond -- Chinees-Cantonees Restaurant Long Sing -- 
De Pannekoekenbakker -- Drijvend Restaurant De Stroming -- Drogisterij For You -- Electro World Veen -- Oude Liefde -- 

Tuincentrum Kolbach -- Van Wouwen hairfashion 
        

                         
 

        

Lentefair 


