Stichting Restauratiefonds Oude St. Helenakerk
aan de markt te Aalten.
Aan onze standhouders / toekomstige standhouders.
Aalten, juni 2019
Betr.: Adventsmanifestatie op zaterdag 14 dec. 2019.
Geachte heer / mevrouw / stichting,
voor de 27e keer in successie organiseert de “Sticht. Restauratiefonds Oude St.Helenakerk aan
de markt te Aalten” weer haar Adventsmanifestatie op en rond de markt in Aalten.
Het is een kleinschalige, gezellige , sfeervolle markt in de openlucht, met een diversiteit aan
kramen , muziek- en zangoptredens, hapjes ,drankjes , knieperkes en oliebollen.
Daarnaast is er de traditionele kunstexpositie in de oude St.Helenakerk op vrijdagavond 13/12
van 19.15 – 21.00 u., op zaterdag 14/12 van 10.00 -16.00 u. en op zondag 15/12 van ca. 11.00 –
ca. 13.00 u..
Graag hopen wij u (weer) op onze markt te mogen begroeten met uw (verkoop)-artikelen.
U kunt bij ons kraamruimte/ruimte huren, tegen nagenoeg kostprijs, contant tegen kwitantie af te
rekenen met onze penningmeester, deze komt op de dag zelf bij u aan de kraam .
Vanaf 08.00 u. tot 09.00 u. kunt u met uw auto de Markt op, om uw kraam (welke al voor u is
klaar gezet) in te richten en te bevoorraden.
Om 09.00 u. dient uw auto van de Markt weg te zijn en hebt u nog tot 10.00 u. de gelegenheid
uw kraam verder in te richten. Parkeren kunt u in de nabijheid, achter de Hema, de Rabobank of
op de Hoven. De adventsmanifestatie op de Markt duurt van 10.00 u. tot 15.30 u..
Vul voor deelname bijgaande de bon volledig in en mail of stuur deze op naar ons secretariaat,
waar u ook nadere informatie kunt verkrijgen. Ook kunt u zich via onze site aanmelden onder
Adventsmarkt / opgaveformulier/standhouders. Op de site staat ook ons huishoudelijk reglement.
Na aanmelding, ontvangt u t.z.t. een plattegrond met uw standplaats en verdere bijzonderheden.
De indeling van de plaatsen op en rond de Markt wordt bepaald door de Restauratiecommissie !
Uw aanmelding betreffende deelname, dient uiterlijk 01-11-2019 bij ons te zijn ingeleverd.
Wij hopen u te mogen begroeten en wensen u bij voorbaat succes met uw verkoop- en/of
promotie-activiteit.
En… eh hebt u nog leuke / nuttige tips en/of nieuwe adressen voor onze Adventsmarkt ?
Ze zijn zeer welkom !
Met vriendelijke groet,
H.J.W. Veldhuis,
Secretariaat: dhr. H.J.W. Veldhuis ,Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten
Telf.nr.: 0543 472543 (M 0650 804060) Email: srfharm@hotmail.com
KvK.: 41049580 Bankrek.: NL84Rabo0.380.212.838

www.restauratiefondsaalten.nl

DEELNAMEFORMULIER AAN DE 27E ADVENTSMANIFESTATIE VAN HET SRF TE
AALTEN , 14-12-2019.
-------------------------------------------- ANTWOORDSTROOK-------------------------------------ONDERGETEKENDE NEEMT WEL*

/ NIET*

DEEL OP ZAT. 14-12-2019.

( * DOORHALEN HETGEEN NIET VAN TOEPASSING IS)(A.U.B. VOLLEDIG INVULLEN)
NAAM STANDHOUDER:
VOORLETTERS.:
ADRES:
HUISNR.:
POSTCODE:
WOONPLAATS:
TELEFOONNR.:

MOBIELNR.:

EMAILADRES:
VERKOOP PRODUCTSOORT:
PROMOTIE PRODUCTSOORT:
DEMONSTRATIE PRODUCTEN:
GOED DOEL AKTIE:

GEWENSTE RUIMTE, ( KRAAM =INCL. BOVEN EN ACHTERZEIL+VERLICHTING)
……X GEDEELDE GROTE KRAAM , AFM. 2,00 X 1,00 MTR. , HUUR € 17,50.
…...X VOLLEDIGE GROTE KRAAM , AFM. 4,00 X 1,00 MTR. , HUUR € 35,00.
……X STATAFEL-RUIMTE NODIG VOOR …… EIGEN STATAFELS € 4,50/P.T..
….…X OPEN STRAATRUIMTE á … m2 NODIG (ZONDER KRAAM) € 5,00/m2.
ELECTRICITEITAANSLUITING NODIG ?
JA * / NEE *
(Alleen voor koeling / PC / licht gereedschap, u neemt hier voor uw eigen kabels mee! )
UW VRAGEN / OPMERKINGEN:

