Comité Kasseifeesten Zegelsem

www.kasseifeestenzegelsem.be

Zondag 18 september 2011
KASSEIFEESTEN ZEGELSEM (BRAKEL)
13 ROMMEL-, BROCANTE- EN ANTIEKMARKT
e

Ook dit jaar wordt er ter gelegenheid van de dertiende editie van de “Kasseifeesten Zegelsem” terug
een brocante, rommel- en antiekmarkt georganiseerd in de dorpskern van Zegelsem (Teirlinckstraat en
St.-Ursmarsstraat).
Praktische gegevens:

















De markt heeft plaats in open lucht van 9.00 Hr. tot 18.00 Hr.
De straat zal autovrij zijn tijdens die tijdspanne. Dus, zorg ervoor ter plaatse te zijn vóór 9.00 Hr.
U kunt de standplaats met auto niet verlaten voor 18.00 Hr.
Aanmelden aan de Oudenaardsestraat (N8) (= baan Oudenaarde-Brakel ) vanaf 06.00 Hr.
De ruimte per deelnemer is ca. 10 m² (5 x 2). Bij sommige standen kan de wagen ter plaatse staan . Gelieve
bij uw inschrijving dan ook te laten weten of u geïnteresseerd bent in een dergelijke standplaats. De eerste
inschrijvers krijgen hierbij voorrang.
De deelname aan de rommelmarkt kost €5.00.
Inschrijving vóór 7 september 2011 is noodzakelijk om te kunnen deelnemen, nadien worden geen
inschrijvingen meer aanvaard.
Er dient een bedrag van €5.00 per standplaats van 10 m² (5m X 2m) te worden overgeschreven op rek.nr.
733-0509264-44 (KBC Bank) op naam van “Comité Kasseifeesten Zegelsem”, en dit eveneens vóór
7 september 2011 met als vermelding “ROMMELMARKT 2011 + UW NAAM”. Dus voor een standplaats
van 10 lopende meter of 20 m² betaal je een bedrag van 10 euro.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. Marie-Thérèse De Naeyer, Haaghoek 52, 9660 Brakel
(Zegelsem) – Tel. 055/45.55.13. U mag ook mailen naar ingedebooser@skynet.be of
ingrid.viaene@skynet.be
Zie ook www.kasseifeestenzegelsem.be & www.rommelmarkten.be
Wenst u deel te nemen aan de rommelmarkt, gelieve dan onderstaande inschrijvingsstrook vóór
7 september 2011 op te sturen naar Comité Kasseifeesten Zegelsem, Haaghoek 52, 9660 Brakel.
De inschrijving geldt slechts wanneer u het strookje hebt opgestuurd en het bedrag op de rekening
staat. Dit dient dus ten laatste te gebeuren op 7 september 2011.
Volgende zaken worden niet toegelaten: drank- en eetstandjes
Er zijn geen tafels beschikbaar

Programma 13e Kasseifeesten op 18 september 2011
- Rommel,- brocante- en antiekmarkt
- Diverse optredens
- Barbecue
- Diverse tentoonstellingen
- Gouden kasseiworp

__________________________________________________
Inschrijvingsformulier rommelmarkt van 18 september 2011 te Zegelsem (Brakel)
NAAM:…………………………………………………………………………………………..............
ADRES:………………………………………………………………………………………….............
TELEFOON: ………………
Aantal standplaatsen van 10 m² (5m X 2m) :………………………………………………................
Aantal standplaatsen met auto:
- Standplaats zonder auto (gelieve het overbodige te schrappen)
Betaling de som van… …………… EURO
Op naam van:……………………………………………………...................
Datum + handtekening:

