Presenteert :

Zondag 5 juni 2016
38ste BRADERIJ - DORPSDAG
met extra aandacht voor onze jongsten.
Heus KINDERDORP op Kristus Koningplein
+ MUZIKALE ANIMATIE in de straten!
Beste winkelier
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij, EWD, samen met het district Ekeren en het Cultureel Centrum de
braderij - dorpsdag. Dit jaar doen we een extra inspanning voor onze kinderen. We gaan voor allerlei
kinderanimatie zorgen op het vernieuwde Kristus Koningplein. Samen met de jaarlijkse muzikale straat animatie wordt deze dag opnieuw een topper!!
Willen jullie meedoen, schrijf dan in met onderstaande strook. Indien gewenst kan je tevens opnieuw
tentjes, tafels van 1 meter en stoelen bestellen. (Zolang de voorraad strekt)
De prijzen blijven nog steeds dezelfde als de vorige jaren!!
Leden = € 50 = gevelbreedte per 3 m extra € 20
Niet leden = € 100 = gevelbreedte per 3 m extra € 20
!!! OPNIEUW : 10% Korting als je inschrijft EN BETAALT vóór 29 februari 2016 !!! Je mag dit zelf verrekenen.

DEELNAMEFORMULIER – DORPSDAG 5 juni 2016 van 10u tot 18u
Naam van de winkel ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam + Tel verantwoordelijke…………………………………………………………………………………………………………………….
Verkoopt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zorgt voor extra animatie?? ……………………………………………………………………………………………………………………….
Gebruikt enkel eigen gevel : Ja - Neen
Extra 3 meters ……..x € 20 + huisnummer(s) opgeven aub …………
Gebruikt u gasflessen of bakplaten ? …………
Indien ja, beschik ik zelf ook over een branddeken. Verplicht van de brandweer! ( zie bijlage )
Ik vraag ook ………. tentjes + ……… tafels 1m + ……….. stoelen(zolang de voorraad strekt)
U bent lid van EWD : u betaalt vóór 29 februari 2016, € 50 + ….x € 20 op (– 10%)
733-0019838-80 (KBC) / IBAN: BE47 7330 0198 3880 / BIC: KREDBEBB
met vermelding naam winkel + dorpsdag
U bent geen lid : u betaalt € 100 + ….x € 20 op rekening(zie hierboven) met vermelding naam winkel + dorpsdag

PLAATS IS PAS DEFINITIEF NA ONTVANGST VAN HET INSCHRIJVINGSGELD.
Indien niet betaald, worden de plaatsen de dag zelf op basis van first come first served verdeeld. Geen optie na 29/02/2016!!

Betaal vóór 29.02.2016, zo niet bent u niet zeker van uw plaats! EN de 10% korting!
Want vol is vol! Annuleringen geven geen recht op terug betaling als de plaats niet wordt her verkocht!

Vriendelijke groeten EWD - BRADERIJ team: info@ekerenwinkeldorp.be - www.ekerenwinkeldorp.be
Vragen : Voorzitter EKERENWINKELDORP vzw : Rik Bossuyt 0476/442776 Dorpstraat 17 / 2180 EKEREN
Contactpersoon : François Stroobants 0491/964239 (district Ekeren Dienst Evenementen)

