
Vzw Gezôarse feesten   
 
Alternatieve Kersthappening / Kerstmarkt   
 
zondag 18/12/22   Eksaarde (Lokeren)  
 
Bij deze zijn we zo vrij u uit te nodigen voor deelname aan onze  alternatieve kersthappening.   
 
Door de deelname van vele “biezondere” creatievelingen  die naar buiten treden met hun eigen 
kunst,hobby,ambacht of andere natuurlijke scheppingen, kleinschalige bedrijfjes met een hart voor 
natuurlijke materialen, natuurverenigingen  en menslievende projecten is dit evenement uitgegroeid tot 
een (h)eerlijke kersthappening ,uniek in Vlaanderen !  
We zijn er ook  van overtuigd dat uw deelname een verrijking zou zijn voor onze kerstmarkt. 
Door de nieuwe richtlijnen en verplichtingen rondom brandveiligheid ,  verzekeringen en een groter 
algemeen kostenpakket  zijn we genoodzaakt om aan elke standhouder een bijdrage te vragen .  
We proberen het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden om iedereen een kans te geven om deel te 
nemen . 
 
Er zijn volgende mogelijkheden : 

-Eigen tent , zelf meegebracht door deelnemer                :   € 20,00 
             ( wij voorzien één tafel van 2m ) 
-Houten chaletje (2mx1.5m, binnenblad 1.86x0,55)        :   € 40,00 
              ( wij voorzien  één extra tafeltje van 0,50 cm) 
-Stand ( 2,5 m ) binnen  in onze lokalen                              :   € 60,00 
              ( wij voorzien één tafel van 2m + één van 0,5 m) 

Er kunnen indien gewenst 2 stoelen per stand gebruikt worden . 
 

Goed om weten: verkoop van dranken en eten om ter plaatse te consumeren is verboden.     
(geschenkverpakkingen wel toegelaten ) Géén tombola’s of weggeef artikelen  toegestaan . Alle afval dient 
door de standhouder meegenomen te worden . Iedere standhouder moet opgesteld staan om 10u30 en de 
markt gaat open om 11u en sluit ten laatste om 21u .( ten vroegste opruimen om 18u !) Er is parking 
voorzien op de speelplaats voor alle deelnemers met een parkeerkaart ,u aangeboden bij de aanmelding 
op ons secretariaat. ( uilennestje) De parking wordt na 21 u ontruimd ! 
We beperken onze deelnemers tot 75 inschrijvingen en al de buitenstandjes zijn geplaatst rond ons gezellig 
midden plein waar heel veel animatie en optredens plaats vinden , zodat iedere standhouder kan 
meegenieten van de Kerstsfeer. VZW gezôarse feesten heeft het recht om inschrijvingen te weigeren 
indien deze volgens ons niet thuishoren op onze alternatieve Kersthappening . 
Er zijn op verschillende plaatsen elektrische verdeelkasten voorzien . Hierop kan je jouw eigen waterdichte 
verlengkabels voorzien voor sfeerverlichting ( alles beschermen tegen wind en vocht !)  Elektrische 
verwarming is niet toegelaten.  
 
VZW Gezôarse Feesten is niet verantwoordelijk voor ongevallen , diefstal of opgelopen schade van welke 
aard deze ook moge zijn .                                              : 
Goed om weten : onze alternatieve Kersthappening steunt door diverse acties “De Warmste Week “. 
 



KERSTMARKT GEZÔARSE FEESTEN  2021 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER  STANDHOUDERS  
 
 
 
  
1/   Persoonlijke gegevens:  
Mijn Naam : ……………………………………………………………………………… 
Eventueel naam vereniging of bedrijf: ……..……………………………………………. 

BTW nr ………………………………………………………………………………….. 
Mijn Adres: ………………………………………te …………………………………….. 

Tel/gsm…………………………………………E-mail:….……………………………… 
Website …………………………………………………………………………………… 
Omschrijving creatie/activiteit…………   …………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 

2/   Gegevens gewenste standplaats:            *ja  invullen indien gewenst ! 
 
 
Eigen tent deelnemer   =   € 20,00……………aantal meter ……………………….…… 

 
Houten chalet              =    € 40.00…*……………………………………………………… 

 
Binnenstand in  lokaal  = €  60.00 …..*…………………………… 
( Opmerking : onze lokalen worden voldoende verlucht en de buitendeuren blijven steeds open staan . 
Gelieve u voldoende warm te kleden ! Co 2 meter aanwezig !) 
 
 
 
3/  Gegevens vzw  Gezoarse Feesten : 
Info en inschrijvingen bij Clappaert Rudi Kasteeldreef 74, 9160 Eksaarde-Lokeren 
rudi.clappaert@gmail.com                                                                 gsm: 0479 68 24 77 
De uiterste inschrijvingsdatum   is  9/12/2021 of vroeger indien volzet. 

Betalen huurgeld  stand   rek.nr BE62 7360 1219 2661……………… op naam van  VZW Gezôarse  
Feesten +vermelding Kerstmarkt + soort stand 

Inschrijving pas geldig na betaling!  Deze onkostenvergoeding wordt niet terugbetaald bij annulatie! 
Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met ons huishoudelijk reglement 2022 . 
U kan dit inschrijvingsformulier  en onze flyer(vanaf half november)    downloaden  via 
www.gezoarsefeesten.be   
 


