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Infopunt Toerisme

Caroline Balliauw
Markt 2, 9160 Lokeren
toerisme@lokeren.be

093409409

Lokeren, 22 mei 2019

Uw brief:

Uw refertes

Onze refertes:

Bijlagen
1

Lokerse Vrijetijdsmarkt op zaterdag í4 september 20Í9

Beste,
De diensten Cultuur, Jeugd en Sport, het Infopunt Toerisme en de respectievelijke adviesraden
slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de Lokerse Vrijetijdsmarkt op
zaterdag Í4 september 2O19. Op de markt kan je jouw vereniging voorstellen, met een standje,
een demo, proevertjes, surprises, animatie, een video of powerpoint... Alle Lokerse verenigingen
kunnen van 14 tot 17 uur een stand inrichten.

Nieuw: dit jaar zal de vrijetijdsmarkt doorgaan op het evenementenplein. Op die manier is er een
mooie verbinding tussen de Modewandeling en de Vrijetijdsmarkt en zijn we verzekerd van een
interessante opkomst. We voorzien ook een optreden van 't Schoon Vertier om extra volk te
lokken naar dit evenement.

Interesse om hier gratis aan deel te nemen? Bezorg het bijgevoegde inschrijvingsformulier
tegen 5 juli ingevuld terug aan je adviesraad of aan caroline Balliauw via
caroli ne.ball iauw@lokeren. be. Tot op de Vrijetijdsma rkt!

Vriendelijke groeten,
Caroline Balliauw
Evenementencoórdi nator

Marjoleine De

Claudine De Waele

Marina Van Hoorick
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Deelnamestrook Lokerse Vrijetijdsmarkt zaterd ag 141O9120í9 (deadline: vrijdag 5 juli 20Í9)
Naam Vereniging:

Verantwoordelijke
Adres:
Telefoon/GSM:
E-mail:

BENODIGDHEDEN

.
o
.

o
o
o
.

Aantaltafels (2,20 m x 0,80 m):
Aantal stoelen:
Overdekking*:
o Chalet (2,20 m breed- 1,50 m diep - 2,40 m hoog)
o overdekt kraampje (tafel + kapje / 2,40 m x 1,22 m)
o eigen partytent (afmetingen
.)
Elektriciteit:
Water:
Kleedkamer (voor acts):
Andere:

Doen jullie een demo, act, verrassing, proeverij,...?

Zo ja, wat?

.
.
.

op podium: Ja / Nee*
Oppervlakte nodig voor act:
Andere vragen

(*Schrappen wat niet van toepassing is)
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