
Stichting Comité Nationale Feestdagen 
27 april Koningsdag  

 
 
 
Beste,  
 
Deelname aan de kleedjesmarkt is mogelijk op een (gratis) aangewezen/gemarkeerde plek op de grond.  
Voor de kleedjesmarkt kan men een plek kiezen, waarbij men zich dient te houden aan de aanwijzingen van de 
organisatie. Het is niet nodig zich hiervoor aan te melden.  
De grondplaatsen zijn te vinden in de Grotestraat, Vendelstraat, de Achterdoelen, Oude Kerkplein, Torenstraat, 
het Maandereind en uitwijkplek Raadhuisplein op het grasveld bij Chico y Chica (uitsluitend binnen het 
voetgangersgebied en eventuele aangegeven gebieden). 
De grondplaatsen zijn op de straten uitgetekend en de te verkopen goederen dienen absoluut BINNEN 
de vakken te worden uitgestald. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de hulpdiensten en i.v.m. de veiligheid.  
De organisatie zal hier strikt op toezien en overtreders direct aanspreken! 
Waar een markeringskruis geplaatst is; NIET uitstallen! Op verzoek van de winkelier vrijhouden. De 
ondernemer kan aangegeven hebben géén kleedje voor de etalage te willen.  
 
Tijden 
Vanaf 7:00 uur kunt u uw plekje zoeken binnen het aangegeven gebied (voetgangersgebied!). Veel winkels 
gaan van 09.00 – 17.00 open dus houdt u de doorgangen en de ingangen naar de winkels s.v.p. vrij! 
 
Tussen 7:00 en 10:00 uur is het centrum toegankelijk en kunt u uw goederen op de gewenste plaats afzetten. Na 
het lossen dient de auto z.s.m. buiten het centrumgebied te worden gereden. Niet verkochte spullen en afval moet 
u zelf weer mee nemen. U kunt daarvoor na afloop v.a. 17.00 uur het voetgangersgebied weer inrijden om uw 
zaken op te laden en af te voeren.  
U kunt het centrum inrijden vanaf  Maanderweg (kant meubelzaak) en het centrum uitrijden bij de uitgangen 
Raadhuisplein, Grotestraat – Molenstraat, Bevrijdingsplein (Mc Donalds). Op deze plekken staan gecertificeerde 
verkeersregelaars.  
 
Verkoop van etenswaren NIET toegestaan 
Het verkopen van etenswaren evenals warme en/of koude dranken is niet toegestaan. 
In alle gevallen dient u de aanwijzingen van de organisatie en de scouts op te volgen, te herkennen aan hesjes. 
 
Calamiteiten 
Mocht u ongeregeldheden opmerken met u of bij uw buren, graag contact opnemen met de organisatie.  
Telefoonnummer: 06 17902835 André Erken.  
 
Heel veel plezier vandaag! 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze strook wordt in de loop van de ochtend opgehaald – gaarne volledig invullen: 
 
Naam: ___________________________________ Winkel/straat:________________________________ 
 
Telefoonnummer: ___(06) - ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print dit uit en neem mee naar de kleedjesmarkt. Hiermee stemt u ook in met bovengestelde 
voorwaarden om deel te nemen aan de kleedjesmarkt.  
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