
Stay Events Vzw    
P/a  Dorpsstraat 51  
2940  STABROEK  
Tel : 0472/28 30 68  
www.stayevents.be   

  info@stayevents.be     
     

  

DORPSDAG   STABROEK 
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017  

10u - 18u 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Vorig jaar was de Stabroekse dorpsdag weer een groot succes… de reden om door te gaan …  

op zondag 24 september 2017 maken we er weer een echte “dorpsdag” van.   

De Dorpsstraat in Stabroek wordt weer afgesloten en omgetoverd in een winkelwandelstraat waar 

verschillende attracties en verschillende standhouders het publiek zullen boeien.    

  

Wilt u graag deelnemen aan onze dorpsdag?   Vul zo spoedig mogelijk bijgevoegd formulier in en 

bezorg het terug : via mail : info@stayevents.be of via post: Dorpsstraat 51, 2940 Stabroek, graag voor 

28 augustus 2017.  

 

De deelnameprijs is nog steeds 5 €/meter (gemeentelijke taksen inbegrepen).   

Te storten vóór 28 augustus 2017 - op de rekening van Stay Events : BE75 7310 3394 7951,  

met vermelding van uw naam en het aantal meter.  

Markthandelaars die niet op voorhand inschreven of niet betaalden, betalen de dag zelf 7,5 €  

per strekkende meter én moeten achteraan aansluiten.  

 

Net voor de dorpsdag krijgt u via e-mail uw plaats nummer en de laatste informatie toegestuurd.  

Op 24 september vragen wij u om op 09.00 uur aanwezig te zijn zodat u uw plaats tijdig kan inrichten.   

Indien u om 09.30 uur niet aanwezig bent kan uw plaats ingenomen worden door losse marktkramers.  

 

Einde van de markt is voorzien om 18 uur.  Wegens veiligheidsmaatregelen wordt het traject 

volledig afgesloten tot 18 uur, zodat geen verkeer mogelijk is.  U kan het traject dus NIET eerder 

verlaten.   U zou enkel file veroorzaken en de veiligheid van onze bezoekers in gevaar brengen. 

  

De standhouders moeten zelf het vuil, zowel afkomstig van hun verkoopstand als dat van de 

onmiddellijke omgeving ervoor, verzamelen in recipiënten die daarna opgehaald worden door 

de technische diensten van de gemeente.   

  

Voor meer informatie wenst kan u terecht op het telefoonnummer 0472/28 30 68  

of via e-mail : info@stayevents.be 

     Stay Events vzw    

www.stayevents.be   

met medewerking van: gemeentebestuur Stabroek  

 

http://www.stayevents.be/
http://www.stayevents.be/
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DORPSDAG   STABROEK  

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017  

10u - 18u  

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

  

Naam:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Straat :-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Gemeente : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefoon: --------------------------------------------      gsm: -------------------------------------------- 

e-mail: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wat wordt er aangeboden:  ---------------------------------------------------------------------------------   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deelnemer vorig jaar?                                                            Ο    ja   -    Ο    nee           

Gebruikt u brandbare gassen of gevaarlijke producten?   Ο    ja   -    Ο    nee   

Gewenst aantal meter:  .............. à  5 €  per meter   

 

Ik stort op rekening BE75 7310 3394 7951 een bedrag van  --------------- €  

   

AARD STAND (paraplu, kraam, wagen, mat):  ----------------------------------------------------     

Opmerkingen/vragen?:  ----------------------------------------------------------------------------------   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DATUM + HANDTEKENING: ---------------------------------------------------------------------- 

 

OPGELET : ER IS GEEN ELEKTRICITEIT VOORZIEN  

Mail dit formulier volledig ingevuld naar :  info@stayevents.be of stuur het naar Stay Events vzw 

p/a dorpsstraat 51 - 2940 Stabroek   Voor meer info : tel 0472/28 30 68 of www.stayevents.be   

http://www.stayevents.be/
http://www.stayevents.be/

