Aanmeldformulier voor de
Garugeverkoop zondag 15 mei2022
Inschrijfgeld € 6.- U kunt een kraam metzeilhuren voor e rc.Het zell na afloop opgevouwen terug leggen op de kraam.
Voor verdere info kunt u contact opnemen met Emmy
Schwillens 06 12206588 of José Koenen 046 4521129
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Gorogeverkoop

Onderstaande meldt zich aan voor de garageverkoop op zondag
15 mei 2022.

Naam:---

--------

Adres:--Telefoonnr. : --- - -- - -- Woont u binnen de route dan is uw huisadres ook uw standplaats.
Woont u buiten de route dan: O regelt u zelf een adres binnen de route en
wel op adres O----------wenst een plaats op het plein O
(in overleg met de organisatie)

Dit formulier samen met het inschrijfgeld
de kraam AC rc.- inleveren bij:
José Koenen, Achter de kerk 8 of bij

ó

€ 6.- en eventueel de huur van
Wrj kplatform Bro eks ittard

Emmy Schwillens van Ostadestraat 17

S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren maar
2022

uiterlijk 8 mei

Secretartaat:
Carla Derks
Dorpstraat 6b
6137 S V Broeksittard
in fo@ rq ijkp I atformbro Eks i ttard

.

n

I

- Attrocties

Na een onderbreking van 2 jaar mogen we weer een wijkontmoetingsdag
organiseren.
Evenals in voorgaande jaren worden de inwoners van Broeksittard
uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenaamde garageverkoop (een
rommelmarkt aan huis). De garageverkoop wordt weer gehouden in de kern
van het dorp (Dorpstraat, Kruisstraat, Aan het Broek, In de Camp).
Inschrijfgeld is dit jaar verhoogd naar € 6.-

Woont u elders in Broeksittardmaar wilt toch graag meedoen? Dan kan dat
natuurlijk. Wellicht kent u iemand in de dorpskern waar u bij kunt gaan
staan of anders wordt u in overleg met de organisatie een plaats binnen het
gebied toegewezen. (Bij voorkeur op het kermisplein naast de kerk of op
het plein bij het gemeenschapshuis, maar ook elders is in overleg
mogelijk). Hiervoor geldt ook een inschrijfgeld van € 6.-.

Voo? qezell

19

snuff elen,
Leuke ott?octjes,
rnuzlek
en rïensen

ontrïoeten:

Indien gewenst kunt u ook een marktkraam huren (inclusief zeil). De
kosten hiervoor zrln: € 16.-. Te voldoen samen met het inschrijfgeld.
Zondag l5 mei worden de kramen vanaf 7.00 uur s 'morgens aan huis
afgeleverd via een vaste route. Vanaf 16.00 uur worden de kramen weer
opgehaald via dezelfde route. U dient wel het zeil zelf op te vouwen en op
de kraam te leggen.

Deelnemers ontvangen op zaterdag 14 met een
bewij s van inschrij ving.

Het is als particulier niet toegestaan om drank enl
of etenswaren te verkopen

