Roekoe!
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze allereerste editie van de vogeltjesmarkt
op 20 oktober op de markt van Valkenswaard.
Hieronder een aantal mededelingen die belangrijk zijn als je mee wilt doen.
Zondag 20 okt. Vanaf 8.30 uur ben je welkom. 10.00 uur moeten de auto’s van de Markt af zijn en
gaat het open voor publiek.
Als je je hebt aangemeld wordt je geacht binnen 5 werkdagen het geld voor de kraam over te maken
om je reservering te behouden. Bij veel vraag vergeven we de reservering na die tijd om toch nog een
leuke volle markt te hebben.
In Valkenswaard zijn er al genoeg leuke plekken om nieuwe spullen te kopen, daarom mogen op de
vogeltjesmarkt uitsluitend tweedehands/vintage/zelfgemaakte spullen verkocht worden. Op deze
manier creëren we een leuke markt waarbij spullen weer een tweede leven kunnen krijgen.
Gedurende de dag zal er een punt zijn op de markt waar je textiel in kan leveren dat naar het goede
doel gaat. We doen dit samen met Scholengemeenschap Were Di die jaarlijks met een groep leerlingen naar Roemenië gaan om vrijwilligerswerk te doen. Als je kleding/gordijnen/beddengoed of
stof over hebt aan het einde van de dag die je niet meer naar huis wil nemen kan je dat bij dit punt
inleveren.
Omdat we de kramen en de markt graag weer net zo schoon achterlaten als dat hij was, hebben we
een borg aan de prijs van de stand toegevoegd. Deze borg zorgt er ook voor dat de markt goed gevuld
blijft tot het einde van de dag (17:00). Je kan je borg terugkrijgen van iemand met een geel hesje die
aan het einde van de dag rondloopt en controleert of je tot de afgesproken tijd bent blijven staan en
of je alles weer netjes hebt achtergelaten.
De kraam is 4 meter lang en 1,15 meter breed. Hij bevat een zeil die over de gehele bovenkant van
de kraam loopt. De grondplaatsen zijn 3 bij 3 meter. Op de kraam of grondplek staat de naam van
degene voor wie deze gereserveerd is. Huur je meer kramen? Dan zorgen we dat deze naast elkaar
staan.
Hopelijk is alles duidelijk en zien we je terug op 20 oktober.
Heb je nog vragen, mail die naar vogeltjesmarkt@vogelverschrikkerfestival.nu

De vogel is gevlogen.

