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BETREFT : 27ste Huldenbergse Kerstmarkt 
 

Uur : Opstellen eigen stand :  vanaf 15u00 uur 

 Opening kerstmarkt: 17 uur 

 Einde kerstmarkt: rond 22 uur  

 

Beste Kerstmarktkramers, handelaars en geïnteresseerden, 

 

Naar jaarlijkse gewoonte ziehier de uitnodiging voor de kerstmark op 
 

Zaterdagavond 7 december 2019 van 17 uur  tot 22 uur 
 

Vanaf 9 uur beginnen de medewerkers van Tompie en enkele getrouwen met de opbouw van de kersttenten,  jullie lezen het 

goed!  De tenten worden voor jullie opgesteld en afgebroken, geen gesleur meer als deelnemer met tenten!   Vanaf 15 uur 

rekenen we wel nog op jullie inzet om de tafels mee op te stellen.  Verlichting en elektriciteit worden verzorgd door de 

technische staf van de gemeente.  Vanaf dat moment kan elke standhouder zijn stand aankleden.  Elke standhouder of 

afgevaardigde van de stand wordt verwacht voor de opbouw, ten laatste om 15 uur!! 
 

DOEL : 

Het hoofddoel van deze gebeurtenis is het samenbrengen van zowel inwoners van onze gemeente alsook onze vrienden van de 

omliggende gemeenten.  
  

“De Huldenbergse gastvrijheid,een klein maar gezellig winkelcentrum, 

met een gezellig sociaal cultureel leven dicht bij u thuis!” 
 

De kerstmarkt is DE gelegenheid om met een hapje en een tapje bij te praten, dit allemaal in een zeer gemoedelijke 

Kerstsfeer.   Juist daarom willen we zoveel mogelijk verenigingen en handelaars van Groot Huldenberg bij dit gebeuren 

betrekken.  Eveneens zijn personen buiten Huldenberg welkom, de voorkeur qua productenverkoop wordt wel gegeven aan de 

lokale handelaars en socio-culturele verenigingen uit groot Huldenberg. Om uw verkoopsgoederen meer bekendheid te geven, 

of om de kassa van uw vereniging te spijzen is een Kerstmarkt één van de mogelijkheden die je niet mag laten voorbij gaan. 

Typische artikelen i.v.m. kerstmis en de eindejaarsfeesten kunnen er niet genoeg zijn. Probeer daarom, zeker als nieuwkomer 

iets in die richting aan te bieden, drankstands zijn al voldoende aanwezig. Voor de “anciens“ doe gewoon verder zoals de 

voorgaande jaren, met respect voor iedereen!  

Doe je mee, surf dan naar onze nieuwe website, http://handelaarshuldenberg.be/  en schrijf je online in. Wacht 

niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.   We sluiten de inschrijvingen uiterlijk op zondag 17 november af.   

Nog vragen E-mail naar willems.peter@telenet.be of bel mij op (GSM 0471/64 68 15)  na de werkuren A.U.B. 
 

Via een 2de schrijven voor 1 december worden jullie nog van de laatste praktische afspraken geïnformeerd.   

 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN  in het reglement, SAFETY FIRST  !! 

- GEEN partytafels worden geduld te weinig plek op het marktplein. 
- GEEN aanbouwstukken (doorgang naar volgende stand vrijhouden). 
- GEEN Vuurkorven ! 
- GEEN Wagens parkeren rond de tenten !  Niet verzekerd gezien geen officiële parking! 
- WC-wagen zal door de gemeente worden voorzien. 
- Als de organisatie zegt dat we stoppen met verkopen en samen afbreken volgt iedereen deze richtlijn!!  
- Tafels opruimen en de grond op de standplaats en ervoor netjes opgeborsteld achterlaten 
- Rood Tafellaken bij TomPie terugbezorgen = bewijs van opruimen en waarborg terug garantie! 
- Tenten NIET afbreken !! 

- ON-LINE INSCHRIJVEN  via deze link  http://handelaarshuldenberg.be/  

 

Met vriendelijke groeten, 

Peter Willems  voor het Kerstmarktcomité Huldenberg 
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TENTEN : 

 De handelaars VZW voorziet voor iedere deelnemer een plaats met 2,5m lopende tafel, de tenten  zijn 3 op 6m , 2 deelnemers per tent. 
 De tenten worden opgesteld voor jullie door “TomPie Partyverhuur” vanaf 12 uur. 
 Omstreeks 15uur worden de tenten door de standhouder aangekleed met tafels en rode doeken (af te halen aan de TomPie Tent.  U 

wordt r verwacht om de tent een persoonlijk cachet te geven en uw koopwaar klaar te zetten vanaf dan  
 Versiering en aankleden van de tent wordt overgelaten aan de creatieve geest van de standhouder, maak er iets moois van!    
 Om het gezellig karakter van een kerstmarkt te behouden dulden wij geen reclamepanelen groter dan ½ m². 
 Alle tenten worden vastgemaakt aan met water gevulde containers, enkele vrijwilligers gevraagd.  
 Op het einde van de Kerstmarkt laat u de tent staan !!!  Niet Afbreken !!  WEL Tafellaken terugbezorgen bij de TomPie  tent en de 

TAFELS opbergen + standplaats opkuisen ! Denk aan de waarborg!  Zij die niet positief meewerken krijgen standplaats verbod de 
volgende jaren! 

TAFELS : 

 Elke stand zal uitgerust worden met ca. 2,5meter tafel met rood tafelkleed.  GEEN nietjes, alleen duimspijkers gebruiken.  De tafels worden 
opgesteld volgens plan, aanwezig de dag zelf.  Ruimte voor de tafel is ongeveer 70 cm, tafelbreedte 80 cm en ruimte achter de tafel 1,5  meter 

VERLICHTING : 

 Elke stand wordt uitgerust met 2 lampen boven de tafels.  Bijkomende spots alsook verwarmingsapparaten onder de tent zijn verboden om 
twee redenen, de gezelligheid, het breken van de "kerstsfeer" en de overbelasting van het elektriciteitsnet. 

STROOM : 

 De standhouders die apparaten gebruiken voor het verwarmen of koelen van voedingsmiddelen dienen zelf een verlengdraad (+/- 50m) mee 
te brengen tot aan de voedingsdoos van de marktkramers.  Maximum 1 apparaat per stand.  Eveneens moeten zij een brandblusapparaat ter 
beschikking hebben!  Bij het niet naleven van deze zaken grijpen wij in! 

PUBLICITIEIT 

 De kerstmarkt zal zoals voorgaande jaren worden aangekondigd via;  
 Sociale Media Facebook 
 Aankondiging in het  “Streekblad” 
 Affiches bij alle handelaars van Groot Huldenberg en omliggende gemeenten. Vrijwilligers voor bedeling gezocht. 
 Langs de invalswegen worden borden geplaatst die de "25ste Huldenbergse Kerstmarkt" aankondigen. 

PARKING 

 Wegwijzers worden geplaatst door de plaatselijke overheid om de parking van de Kronkel aan te duiden. 
VERZEKERING 

 De organisatie is volledig verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden.   
MUZIEK 

 Kerstsfeer muziek zal weerklinken over de kerstmarkt. 
DE KERSTMAN 

 Zal  aanwezig zijn!   Extra visibiliteit dit jaar met feeërieke verlichte tractor stoet  
Verkoop van ALCOHOLISCHE DRANKEN 

 Neem verantwoordelijkheid !  Er worden geen JENEVER of andere korte drank per fles verkocht , met uitzondering van schuimwijnen!!   
Zelfs al is het einde van de Kerstmarkt nabij !!   Wie hierop betrapt wordt is uitgesloten voor deelname de volgende jaren !! 

 

EINDE  van de KERSTMARKT 

Pas na 22 uur  stoppen we met de kerstmarkt !!  Elke standhouder bergt zijn koopwaar op, bergt zijn tafels op en 
brengt deze terug naar de stapelplaats + kuist zijn vierkante meters op, zowel onder de tent als voor zijn 
staplaats.  Breng ook een straatborstel, vuilblik  en een vuilniszak mee, we  krijgen het Gemeenteplein proper, we 
laten het ook terug proper achter!    ROOD TAFELLAKEN terug bij stand Tompie Partyverhuur  bezorgen ! 
 

De tenten zelf worden worden NIET door de standhouders opgeborgen ! 
 

KOSTPRIJS  ? 

 Leden VZW Handelaars Huldenberg :  50 €  
 Anderen :  100 € 
 Extra bij verkoop Sterke dranken (Genevers ) :  50 € 
 

WAARBORG  : +100 €  Opgepast : Jeneververkoop  waarborg 200 € !! 
Deze wordt teruggestort indien u constructief meewerkt met de organisatie, tijdig aanwezig bent, tafels 
opbergt, uw standplaats proper achterlaat op het einde van de kerstmarkt, het rode tafellaken terugbezorgd! 
Bij uw vertrek komt u zich afmelden, samen met het RODE TAFELLAKEN bij de Tent van TomPie! 
Terugstorten van de waarborg zal plaatsvinden voor het eindejaar. 
 

Wij hopen op uw aanwezigheid. 
 

Het aantal plaatsen is beperkt.  Wacht dus niet tot 17 november om je in te schrijven via de website en het deelnamebedrag + 
Waarborg over te schrijven op rekeningnummer BE03 7343 3900 3184  op naam van VZW Handelaars Huldenberg.  De 

ontvangst van uw bijdrage geldt als bewijs voor deelname. 
Voorrang wordt verleend in deze volgorde; deelnemers vorig jaar, leden VZW, socio-culturele verenigingen Huldenberg, 
handelaars groot Huldenberg, socio-culturele verenigingen groot Huldenberg, anderen.  Politieke partijen alsook 
propagandastanden  tegen- of voor iets worden niet toegestaan.  
 

Dank bij voorbaat voor de goede samenwerking. 


