Beste Deelnemer,
Zaterdag 15 december a.s. is het zo ver, de kerstmarkt in Zijtaart.
Bij deze ontvang je informatie over het evenement. Met een opzet
van ruim 40 kramen, kunnen wij, als organisatie en jij, als deelnemer,
zorgen voor een mooi en gevarieerd aanbod van producten en diensten.
We wensen je hierbij alvast een fijne kerstmarkt toe!
Handige informatie
In het onderstaande schema tref je de benodigde informatie. Daarnaast zijn we een mooie samenwerking
aangegaan met enkele ondernemers, waardoor er gegarandeerd vele bezoekers komen, die het e.e.a. te
besteden hebben op de kerstmarkt.
Datum
Zaterdag 15 december a.s.
Adres
Dorpshuis Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 50 te Zijtaart
Tijdstip kerstmarkt
16:00 – 21:00 uur
Opbouwen
13:00 – 16:00 uur
Afbouwen
Vanaf 21:00 uur
Laden en Lossen
Buiten, laden en lossen vanaf de voorzijde.
Binnen Podium & Gymzaal vanaf de achterzijde.
Het is mogelijk om met een karretje op alle locaties te komen.
Na het laden en lossen, het voertuig parkeren op de hieronder aangegeven locaties.
Parkeren
Aan de achterzijde van het pand op het schoolplein, de parkeerplaats ter hoogte van de
Mariakapel of het parkeerplein aan de voorzijde van het pand.
Formaat kraam
2,80 * 0,70 m
Stroom
Stroompunten zijn aanwezig, echter zelf verlengkabels e.d. meenemen.
Consumpties
Zelf verzorgen, uiteraard is er op de kerstmarkt voldoende aanbod van eten en drinken.
Kosten kraam
25 euro
Heb je een voorkeur om binnen of buiten te staan? Geef het dan aan bij je inschrijving. Uiteraard kunnen we
geen garanties bieden wat betreft je kraamlocatie, maar we proberen rekening te houden met ieders wens.
Inschrijving: graag volgende gegevens aan ons te verstrekken via mail kerstmarkt@zijtaartonline.nl
Naam:
Telefoonnummer:
Wat voor product(en) bied je aan:
Voorkeur binnen/buiten:
Stroomvoorziening nodig: ja/nee:
Aanvullende vragen/wensen:
Aanmelden kan tot 15-11-2018! Daarna krijg je voor 01-12-2018 per mail een bevestiging.
De samenwerking met de ondernemers.
De medewerkers van deze ondernemers ontvangen bonnen waarmee er (alleen op deze kerstmarkt) producten
gekocht kunnen worden. Dit als bedankje voor het harde werk van het afgelopen jaar. Zo creëren we een winwin situatie voor jullie, er zijn gegarandeerd bezoekers die opzoek gaan naar producten op de kerstmarkt!
Tot slot
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je toch vragen hebben, neem dan contact op
met Mimi Smits – van der Heijden 0413-363374 (tussen 8 en 17 uur bereikbaar), kerstmarkt@zijtaartonline.nl
Succes met de voorbereidingen en we zien je zaterdag 15 december!
Hartelijke groeten, namens de organisatie,
Franc Kleijngeld, Mirjan van Gorkum, Heidi van Berlo, Mimi Smits-van der Heijden,
Anja van Boxmeer, Suzanne van der Heijden - Maas

