
 

 

 
 

 
 
 

 
Vrijmarkt 2019 
 

 

Op vrijdag 24 mei van 12.30 uur tot 14.00 uur houden wij 

onze jaarlijkse vrijmarkt. Een initiatief dat ontstaan is vanuit de 
ouderraad (OR). De bestemming voor het verdiende geld wordt elk 

jaar door de leerling-raden van de drie locaties bedacht en dit jaar 
is er unaniem besloten om het geld te doneren aan de ‘Stichting 

Twentse Wens Ambulance’.  
 

 
 

Deze stichting maakt heel veel wensen van mensen met een 

chronische of (pre)terminale ziekte mogelijk. De wens ambulance 
komt tijdens onze vrijmarkt op beide locaties langs om iedereen 

kennis te laten maken met hun mooie verhalen over wensen die zij 
in vervulling lieten gaan.  
 

Hoe kun je meedoen? 
Het is de bedoeling dat leerlingen (die dat willen) spullen gaan 

verkopen voor het goede doel. Dat kunnen tweedehands spulletjes 
(bijvoorbeeld boeken, speelgoed) zijn maar ook nieuwe 

zelfgemaakte spullen (bijvoorbeeld armbandjes, boekenleggers)  

Ook kunnen de leerlingen eten of drinken verkopen (bijvoorbeeld 
bekertjes ranja, cup cakes, ijsjes, broodjes knakworst).  

Tenslotte kunnen de leerlingen ook met bijvoorbeeld een 
grabbelton, een nagellak service, een spel, een muziekvoorstelling 

op de markt komen staan.   
 

De vrijmarkt wordt gehouden op de schoolpleinen van locatie  
Dr. Benthemstraat en locatie Meeuwenstraat. Locatie 

Floraparkstraat sluit aan bij locatie Meeuwenstraat. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

Opbouwen 
Vanaf 12.00 uur beginnen de leerlingen met het 

opbouwen/aankleden van het betreffende schoolplein.  
Tafels neerzetten en aankleden, kleedjes inrichten met spulletjes 

en het regelen van de techniek. De leerlingen die iets verkopen 
blijven op het schoolplein. 

 
De leerlingen van locatie Floraparkstraat zijn vanaf 12.00 uur op 

locatie Meeuwenstraat en kunnen om 12.30 uur door hun ouders 
opgehaald worden in de gymzaal. 

 
Iedereen welkom 

Om 12.30 uur start de vrijmarkt. Leerlingen die niet meedoen 

nodigen we natuurlijk uit om samen met ouders, opa’s, oma’s, 
buren of vriendjes te komen en misschien wel iets leuks te doen of 

te kopen.  
 

We hopen op een goede opkomst, mooi weer en een hoge 
opbrengst voor het goede doel de ‘Stichting Twentse Wens 

Ambulance’.  
 

De ouderraad van Het Zeggelt 
 

 


