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Tel 040-2262963

Uitnodiging deelname kerstmarkt
Na de succesvolle editie van vorig jaar, organiseert muziekvereniging “De Heerlijkheid” uit
Sterksel ook dit jaar een kerstmarkt. De opzet zal hetzelfde zijn als vorig jaar, namelijk het
verzorgen van een gezellige en muzikale middag/avond voor de inwoners van Sterksel en
omstreken om het kerst-gevoel zoveel mogelijk aan te wakkeren. Verenigingen, ondernemers
en/of particulieren kunnen een kraampje huren waarin zij spullen kunnen verkopen of
activiteiten/diensten aanbieden om zo een extra centje te verdienen. Te denken valt aan
etenswaren (klaargemaakt volgens de regels van HACCP) / kerstartikelen / uiterlijke verzorging
etc. De kraampjes zullen zowel binnen als buiten worden opgezet, u kunt hiervoor een
voorkeur aangeven. In ons dorp wordt jaarlijks een rommelmarkt georganiseerd en omdat we
niet met hen willen concurreren, mogen er deze middag geen tweedehands spullen verkocht
worden. Tussendoor zal de muziekvereniging sfeervolle kerstnummers ten gehore brengen. De
kerstmarkt wordt gehouden van 15.00 tot 19.00 uur in Dorpshuis Valentijn te Sterksel.
Wij kunnen deze middag alleen tot een succes maken met hulp van u! Aan u de vraag of u een
kraam wilt inrichten tijdens de kerstmarkt. De huur van een kraam kost €5,- en dient vooraf
overgemaakt te worden. Wilt u meedoen, vul dan onderstaand strookje in en lever het in voor
15 november op Vlaamseweg 16, Sterksel of mail de gevraagde gegevens door naar
carli_verstappen@hotmail.com.
We hopen op uw deelname!
Voor meer informatie kunt u mailen naar: carli_verstappen@hotmail.com of contact opnemen
met een van de leden van de organisatie.
Carli Verstappen, Engel Beenders, Henk Bax, Petrie vd Kruijs, Marlou Verstappen en Helga
Jansen.

Ja, ik wil graag deelnemen aan de kerstmarkt op zondag 21 december van 15.00 tot 19.00 uur.
Deelnemer: ___________________________________________________________________
Contactpersoon: _______________________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________________________
Telefoonnr.: ___________________________________________________________________
Beschrijf hieronder wat u wilt doen tijdens de kerstmarkt en of u elektriciteit nodig hebt:

