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Oudenbossche boekenmarkt met overvloed voor kwetsbaren 

OUDENBOSCH - Zowel de traditionele boekenmarkt in de Pauluskerk zaterdag en zondag, als de 

boeken- en cd-markt van Homico/Kringloper op Pagnevaartweg 82 van dinsdag 11 tot en met 

zaterdag 15 juni, zijn goed verlopen. Beiden organisaties hebben elkaar echt niet 'dwars' gezeten. En 

zeker niet in de persoonlijke sfeer. Ook geen mindere verkoop. Wel kan in de toekomst binnen 

Oudenbosch door een betere afstemming wat misverstand voorkomen worden.  

Fons Pijnen 15-06-19, 19:14  

Zilversmid Mohamed ag Hamid uit Timboektoe (Mali) toont tussen de talrijke buien zijn kunstje. 

Peter Verdaasdonk laadt zaterdagmiddag zijn tas vol met tweeëntwintig boeken bij 

Homico/Kringloper. Ook zijn bedrag van elf euro gaat naar het goede doel Kerngroep Naar een 

Hechte Gemeenschap Halderberge.  

Overvloed 

Wim de Rijck en Arnold Overdevest: "In eerste instantie waren ook 't Stoofje (Oudenbosch) en de 

Martwienkel (Oud Gastel) gevraagd om aan te sluiten, maar die hebben een volle agenda. Wij zitten 

momenteel met een overvloed aan boeken, cd's en dvd's. En die willen we verkopen voor een goed 

doel. De gemeente verwees ons als goed doel naar deze Kerngroep. Op zesentwintig juni zullen we 

op onze locatie in Bosschenhoofd om 15.30 uur het sponsorbedrag aan wethouder Thomas Melisse 

overhandigen." 

Omdat het weer de afgelopen dagen niet meezat, moesten er steeds grote zeilen op gelegd worden 

tegen de regen. Woensdagmiddag was zo slecht dat men niet eens open is gegaan. Leden van 
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Homico en De Kringloper zien meerdere samenwerking duidelijk wel zitten. "Er is nog veel over, maar 

er is ook veel gebracht. Vandaag (zaterdag) zijn we gelijk open met die in de Pauluskerk. 

Onduidelijkheid leefde er zowel bij ons als bij de andere organisatie over het feit of die Pauluskerk al 

dan niet al verkocht is. Want dan zou de boekenmarkt in deze kerk niet meer kunnen plaatsvinden.” 

Beide organisaties geven toe dat het uiteindelijk helemaal goed is gegaan en hebben het over een 

misverstand. Adrie Dam in de Pauluskerk: "Het is al een jaar geleden dat we iets hebben gehoord 

over een mogelijke verkoop van deze kerk. En van het kerkbestuur van de Bernardus parochie kregen 

we dan onlangs toch te horen dat verkoop nog niet in zicht is. Onze boekenmarkt kan dus nog 

gewoon doorgaan. We zijn ook helemaal niet boos, maar het had wat beter gekund in de 

communicatie. Ik denk overigens niet dat we een mindere verkoop hebben. Het is dit weekend onze 

vierendertigste markt alweer. Ook nu weer is de opbrengst voor regionale goede doelen. Het liep 

vanaf de opening al goed." 
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