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Westerbork, 1 juni 2019 
  
Betreft: uitnod. Markten 2019 
 
Beste Standhouder,  
 
St. Zomeractiviteiten Westerbork wil net als voorgaande jaren diverse markten organiseren. Een 
vijftal markten organiseren we in samenwerking met organisatiebureau Thomas09 (*) om voor een 
groter aanbod van de markt te zorgen.  
 
We zouden ook graag een beroep op uw doen als standhouder. Want zonder geen standhouders 
geen markt. Ook dit jaar zullen we diverse activiteiten zoals demonstraties, kinderactiviteiten/spelen 
en we gaan meer media inzetten, om nog meer bezoekers naar de markten te doen trekken.  
 
Het marktenprogramma is als volgt:  

*  Börker Jaarmarkt* met standwerkers op zondag 26 mei (van 13.00 - 17.30 uur) Centrum 

** 1e Börker markt* tijdens de Rijwielvierdaagse op donderdag 18 juli (van 13.00 – 21.00 uur) 

Centrum 

* 2e/3e/4e/5e Börker markten op donderdag 1, 8, 15 een 22 augustus (van 17.00 – 21.00 uur) ’t 

Aolde Gemeentehuus 

* Kleintje Volendam + Hollandse Markt* op zondag 28 juli (van 11:00-17:00 uur) Centrum 

* Dans- en Korendag + Markt* op zondag 11 augustus (van 11:00-17:00 uur) Centrum 

*           Keienfestival + Markt* op zondag 22 september (vanaf 13.00 - 17.30 uur) Centrum  

 
Let op: De vergunningen zijn aangevraagd, wijzigingen voorbehouden.  

Hartelijke groet, namens het bestuur van st. Zomeractiviteiten, 

Gert-Jan Rutterkamp 
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OPGAVEFORMULIER MARKTEN 2019: 

Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………… 

Naam:   ……………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………….. 

Mob. nr: …………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….. 

Soort handel: …………………………………………………………………………………………….. 

CRK nr.: …………………………………………………………………………………………….. 

Aantal kramen à € 25,00 per kraam: ……………………………………………………………. 

Eigen kraam/wagen à € 4,00 per meter: ……………………………………………………Stroomvoorziening: JA/NEE 

DATA’S MARKTEN 2019:  aankruisen op welke markt U aanwezig wilt zijn: 

26/5*   18/7* 28/7* 1/8 8/8 11/8* 

       

15-8  22/8 22/9*     

       

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat de verkopers/sters mogelijk in (Drents) kostuum 

hun kraam, grond-plaats of eigen wagen bedienen en dat er geen andere producten mogen worden 

verkocht dan die normaal in zijn/haar assortiment aanwezig zijn, tenzij er overleg is geweest met de 

marktmeester van St. Zomeractiviteiten. 

Hij/zij verklaart hierbij dat na toewijzing, de kraam/plaats, dit van alle aangegeven markten, vooraf 

wordt betaald middels bankoverschrijving op bankrekening: NL92RABO 0369405439 t.n.v. St. 

Zomeractiviteiten te Westerbork. Mocht U onverhoopt door familieomstandigheden (24 uur van te 

voren annuleren) en de markt niet kunnen bezoeken, dan zal de huur van deze markt aan U worden 

terugbetaald. 

Dit opgaveformulier dient U voor 11 juli 2019 ingevuld retour te zenden aan: Secretariaat ZAW, t.n.v. 

G.J. Rutterkamp, secretariaat,  Eikenlaan 23, 9431 CN, Westerbork of stuur een e-mail naar: 

info@zomeractiviteiten.nl Tel.: 06- 10 23 71 43 of  0593-332501 (mevr. H Bork). Tijdens de markten 

kunt U zich rechtstreeks melden bij onze marktmeester dhr. Jeep Bosma Tel: 06- 40 85 89 26. 

Handtekening voor akkoord: ……………………………… 

Met vriendelijke groet, het bestuur. 
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