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7,8 en 9 OKTOBER 2022 

 

Beste Sogeha-vrienden, 

Het drukste en gezelligste weekend van het Sogeha-jaar komt eraan. Het gedeelte in het 

materiaalkot van Zaffelare waar we de 2de handsgoederen stockeren staat vol     !. De hoogste tijd 

dus om alles leeg te halen en te verkopen aan onze vele trouwe klanten! 

Dit weekend vraagt heel wat organisatie en werk met zich mee. Graag willen we jou, jullie ouders, 

broers, zussen, oma’s, opa’s, ooms, tantes,… er graag bij om ons hierbij te helpen.      

Hieronder vinden jullie een schema wat er allemaal te gebeuren staat in dit weekend. Gelieve voor 

uzelf uit te maken wanneer je wil meewerken.  Als jullie familie of vrienden hebben die ook willen 

meewerken, geef dit dan ook door. Het is immers heel belangrijk dat we kunnen kijken voor welke 

shift/periode we nog extra mensen moeten bij zoeken en een degelijke planning kunnen opmaken 

    . 

VRIJDAGAVOND 7 OKTOBER,  

 vanaf 18.30 uur: 

voor het laden van de vrachtwagens, te Zaffelare. Sterke vrouwen en mannen kunnen we hier 

goed gebruiken, een 25-tal personen zijn hier toch zeker voor nodig. Als alles vlot gaat hebben we 

gedaan rond 22.30 uur à 23.00 uur.  

ZATERDAG 8 OKTOBER,  

Vanaf 3.00 uur:  

het opstellen van de tenten (getraind mannen- of vrouwenvolk is hiervoor van harte 

welgekomen).  Als we hier met een ‘bende’ van 25 kunnen zijn, kunnen alle tenten opstaan tegen 

5 uur. 

Vanaf 5.00 uur:  het in elkaar steken van de rekken, de schragen en planken in de tenten plaatsen 

en opstellen van de markt. Het lossen van de vrachtwagens… Graag toch een 40-tal personen.  



Vanaf 9.00 uur: starten we met de verkoop tot 18.30 uur ’s avonds. Ook daar graag een 40-tal 

personen, voor de verkoop in kramen, voor de catering, voor het meehelpen naar huis brengen 

van aangekochte goederen… 

ZONDAG 9 OKTOBER,  
 
Vanaf 7.30 uur: starten we de verkoop opnieuw. Dus ook hier zijn een  40-tal personen van harte 

welkom!  

Vanaf 17.00 uur: beginnen we aan de grote opkuis en moeten we “ons plein” terug afgeven tot 

volgend jaar. Hoe meer mensen hier aanwezig kunnen zijn, hoe beter. Des te meer personen 

helpen met de opkuis, afbraak en het wegvoeren van resten en afval, hoe sneller iedereen op een 

deftig uur nog kan nagenieten op zondagavond. 

Als jullie familie of vrienden hebben die ook willen meewerken, geef dit dan ook door. Het is 

immers heel belangrijk dat we kunnen kijken voor welke shift/periode we nog extra mensen 

moeten bij zoeken en een degelijke planning kunnen opmaken     . 

Het is niet omdat er bij de shifts een richtlijn naar aantal medewerkers bijstaat dat het er niet 

meer mogen zijn! Hoe meer hoe liever     ! 

Beschik je over een camionette of ken je iemand die over een camionette beschikt? Zou je dan 

eens willen informeren of jij of die persoon bereid zou zijn om op zondagavond te helpen, 

materiaal, rommel of resten weg te brengen? Laat het ons dat zeker zo snel mogelijk weten     ! 

We willen dit jaar ook vragen om geen rommel meer mee te brengen naar de rommelmarkt. 

Nieuwe rommel is van harte welkom op één van onze volgende open Zaffelare dagen (de kalender 

hiervoor wordt na de rommelmarkt bekend gemaakt). 

Tot op de rommelmarkt!  

 


