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Oranje Vereniging Blaricum

www.oranjeverenigingblaricum.nl

Blaricum, 1 februari 2019
Ook dit jaar organiseert de Oranje Vereniging Blaricum op Koningsdag zaterdag 27 april 2019 in
het hart van het oude dorp de

BLARICUMMERIE 2019
Deze gezellige markt is ieder jaar een groot succes in het Gooi met een kindervrijmarkt,
kinderattracties, kunst, cultuur en live muziek.
Markttijden: van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt de kraam / grondplek inrichten vanaf 09.00 uur.
De kosten voor de huur van een kraam (afmeting 4 x 1,2 m) bedragen:
Deelnemers
• Standaard
kraam of grondplaats
• Snacks* / gebak / koffie / snoep
kraam of grondplaats
• Etenswaren* (vis / patat / hamburger) kraam of grondplaats

€ 45,€ 65,€ 140,-

Kunst, verenigingen en goede doelen
• Beeldende kunst / kunstnijverheid
kraam of grondplaats
• Verenigingen / goede doelen
kraam of grondplaats

€ 35,€ 35,-

Op verzoek kan de opbouw van een kraam op de door u gevraagde plaats achterwege blijven,
waardoor een grondplaats van ca. 8 m2 ontstaat. Wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw
wensen tegemoet te komen, maar de uiteindelijke indeling wordt door het bestuur van de Oranje
Vereniging bepaald.
Wij verzoeken u het bijgesloten inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend, zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk vóór 31 maart 2019, naar bovenstaand postadres te sturen of naar
koningsdag@ovblaricum.nl
Uw betaling graag overmaken naar IBAN: NL94 RABO 0308 4021 03 t.n.v. Oranje Vereniging
Blaricum onder vermelding van: uw naam, adres en woonplaats.
Iedereen, waarvan de betaling op 31 maart is ontvangen, wordt in principe geplaatst.
Indien wij op 31 maart 2019 uw betaling nog niet hebben ontvangen, vervalt uw inschrijving.
Wacht met betalen dus niet op de bevestiging!
De bevestiging van uw deelname ontvangt u medio april 2019 als de definitieve indeling /
plaats op de markt bekend is.
Wij hopen van harte dat wij u dit jaar weer mogen verwelkomen op de Blaricummerie.
Met vriendelijke groet,
Oranje Vereniging Blaricum
Daphne Rokebrand
koningsdag@ovblaricum.nl
*Het is niet toegestaan om frisdrank en/of alcoholische dranken te verkopen, tenzij anders afgesproken.

