
      Vzw Gezôarse Feesten organiseert op 
      ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 

44ste ROMMEL-& BROCANTEMARKT 
te Eksaarde in de Muylaertstraat  en aanpalende straten  

de deelname kost  €5 per standhouder  
en dit voor: max. 10meter, uw wagen mag bij de standplaats blijven, plaatsen worden 

aangewezen en kunnen niet voorbehouden worden!!!  Je krijgt één parkeerkaart per stand. 
Wij rekenen af bij het toekomen, gelieve pasgeld klaar te houden voor een vlot verloop. 

de inkom voor de bezoekers is GRATIS. 
De markt begint officieel om 9 uur en eindigt om 17.30 uur 

!!!!!!!!!!!!  BELANGRIJK  !!!!!!!!!!!! 
Er zijn géén inschrijvingen of reservaties mogelijk!!! 

Opstelling rommelmarkters vanaf 06u30uur 
Het is onnodig om te telefoneren vooraf!!!! 

ALLE informatie kan je terugvinden op 

 www.gezoarsefeesten.be  
(volledig programma vanaf begin augustus beschikbaar) 

Wie vroeger komt riskeert te moeten wachten of kan verplaatst worden!! 
Vóór 06u30 gaan de straten NIET open, er zal permanente politie toezicht zijn, onze 
medewerkers en buurtbewoners hebben recht op een degelijke (korte) nachtrust!!! 

 Wij danken u voor het begrip en stellen uw medewerking hieraan op prijs. 
 (Tip: meestal staat tegen 9u alles volzet, dus kom bij voorkeur tussen 7u00 en 8u00) 

Ook bij slecht weder gaat alles door. (meestal iets beperkter) 
Nieuw materiaal is bij wet en door Stad Lokeren verboden, hierop kan er steeds een controle 

komen, waarvoor wij als inrichter niet verantwoordelijk kunnen zijn. 
Alle verkoop van eten en drank, die ter plekke kunnen genuttigd worden, is verboden.   

Wij als inrichter verkopen, in eigen beheer, drank en eten en nodigen zelf enkele kleinere 
verkoopstanden uit (oa ijsjes), dus onze toestemming is steeds nodig! 

De standhouders moeten ook te allen tijde een vrije doorgang van de hulpdiensten kunnen 
waarborgen, er moet steeds een vrije doorgang zijn van minimaal 4 meter! dit betekend dat in 

de straten, er (meestal) niet op de openbare weg mag uitgesteld worden, opritten van 
bewoners kunnen soms vrij gehouden worden en de opritten van de terreinen dienen steeds 

vrij gehouden te worden (er wordt afgesleept!!) 
Gelieve ook uw stand volledig op te ruimen en géén afval achter te laten. 

Wie deelneemt aan deze markt, dient kennis te nemen en zich te houden aan het 
huishoudelijke reglement dat uithangt aan het secretariaat. 

Goede afspraken maken goede vrienden. 
 

Voor 2021 is de rommelmarkt voorzien op zondag 29 augustus 
 

Vu: vzw Gezôarse Feesten,  Muylaertstraat 17 , 9160 Eksaarde 
e-mail: info@gezoarsefeesten.be   website : www.gezoarsefeesten.be (géén telefoons aub) 

niet op de openbare weg gooien aub. 
 


