Wilspa 2022
Zaterdag 27 augustus
Beste dorpsbewoners,
Evenals voorgaande jaren wordt de Wilspa weer georganiseerd met diverse activiteiten (zie
achterzijde).
Let op: ook dit jaar wordt de Van Rhemenhof niet meegenomen in de route. Hier worden dus geen
kramen geplaatst. De kramen worden geplaatst aan de Dorpsweg en rond het Kerkplantsoen (zie
tekening).
De route is:
Dorpsweg (schoolzijde);
rondom het Kerkplantsoen (kramen aan beide zijden van de weg).
De prijs van een kraam is € 30,00 en een grondplaats € 22,50, ook als dit op eigen terrein is.

Inschrijving
U levert onderstaande strook vóór 12 augustus volledig ingevuld in bij één van de onderstaande
adressen, samen met het te betalen bedrag (geef het persoonlijk af en deponeer geen geld in de
brievenbus). Inschrijven kan vanaf 20 juni.
Voor de mensen wonend aan de route van de markt is er geen vanzelfsprekende garantie dat uw
kraam/grondplaats direct bij u voor de deur aangewezen wordt. Wij doen wel ons best om hieraan
zoveel mogelijk gehoor te geven. Lever het formulier z.s.m. in om teleurstelling te voorkomen, want
VOL is VOL.
De Supportersvereniging Wilhelmina waardeert het bijzonder dat u mee doet om de markt tot een
geslaagd evenement te maken. Wij danken u alvast voor de deelname en wensen u een bijzondere
gezellige en leuke dag toe.
Inleveradressen:

Rens Wijnands, Overweg 10, Spankeren
Peter Verlaan, Loohof 53, Spankeren
Klaas Masselink, Loohof 77, Spankeren

Hierlangs afknippen.

Inschrijfformulier Wilspa 2022
Naam:……………………………………………...

Adres: ……………………………………………………

Postcode en plaats: ……………………………..

Tel.:………………………………………………………

Email:………………………….
Wens waar u wilt staan (geen garantie):
……………..

á € 30,00

€ ……………..

Aantal grondplaatsen 4 m lengte: ……………..

á € 22,50

€ ……………...

Aantal kramen:

Totaal door u te voldoen

€ ….……………

Verplicht in te vullen Wat gaat u verkopen?: ………………………………………………………….
Hierbij ga ik akkoord met de gestelde voorwaarden en regels. Z.o.z.
Handtekening: ……………………….
Bij inlevering van deze strook dient het bedrag contant betaald te worden (niet in de brievenbus deponeren).

In te vullen door de ontvanger/Wilspa medewerker:
Ontvangstdatum ……………………………. Tijd ……………………

Activiteiten
•
•
•
•
•
•

Kraamhuurders die gezellig meedoen om zijn of haar koopwaar aan te bieden.
Kinderen tot 12 jaar uit Spankeren die gratis met een klein kleedje alleen voor het
schoolplein mogen zitten (het is niet de bedoeling dat dit een kraam vervangt het is
voor de kinderen zelf).
Zweefmolen en circusactiviteiten voor de kinderen (gratis).
Diverse culinaire kramen.
Optreden van muziekvereniging Wilhelmina.
Zanger-DJ.

Kijk ook op www.wilspa.nl

Regels /voorwaarden
•
•

Wat mag niet:
•
•
•
•
•
•

U hebt pas recht op een kraam als aan de betaling is voldaan en er nog een kraam
beschikbaar is.
Géén formulieren en geld in de brievenbus deponeren. Geef het formulier en geld
persoonlijk af op de genoemde adressen.
Het verkopen van “professionele handel” zonder toestemming.
Het verkopen van drank- en etenswaren.
Deelnemen aan de markt zonder het huren van een marktkraam of grondplaats.
Buiten de breedte van de gehuurde kraam/ grondplaats verkoopwaren plaatsen.
Niet verkochte verkoopwaren na afloop laten staan.
Rommel achter laten.

Tijden
•
•
•
•

Vanaf 07.00 uur mogen de kramen/grondplekken worden ingeruimd.
10.00 uur moeten de kramen zijn ingericht en auto’s verwijdert uit de routing.
Niet eerder dan 16.30 uur mogen de auto’s naar de kramen voor het opruimen.
Voor 18.00 uur moeten de kramen zijn leeggeruimd en auto’s verwijderd.

