
Hemelvaartsdag 21 mei 2020 
       Supportersvereniging “Groen-Wit” 
Geachte standhouder(ster),   

i.v.m. automatisch versturen van uitnodiging graag uw mailadres sturen naar (indien u 
dat nog niet gedaan heeft): supportersvereniging@svtharde.nl 

Na vele succesvolle markten van de afgelopen jaren, zijn we nu alweer toe aan de 33e 
vlooienmarkt. Deze zal gehouden worden op Hemelvaartsdag 21 mei 2020. Net als de 
afgelopen 32 jaar wordt deze markt weer op Sportpark Schenk gehouden. Ook dit jaar 
rekenen wij weer op duizenden bezoekers. 
!!!EN ZOALS ALTIJD GELDT VOL = VOL!!! 
De kosten zijn: 
 * Kraam met zeil  € 32,50 
 * Meters, minimaal 4 meter € 6,00 per meter 

Overmaken gaat als volgt: 
Rabobank ’t Harde NL22 RABO 0387655212 t.n.v. Supportersvereniging “Groen-Wit” 

!!!Vermeldt op het betalingsbewijs duidelijk uw naam, adres, tel.nr, het aantal kramen, 
aantal meters en eventueel de plaats van vorig jaar. De naam waarmee u zich opgeeft is 
ook de naam die u moet noemen bij aankomst op de markt!!!! 
Wordt uw geld niet terug gestort dan betekent dit automatisch dat u bent ingeschreven, wij 
sturen geen bevestiging! 

De standhouders zullen worden ingedeeld op binnenkomst van betaling.  
De volgende huisregels zijn van toepassing voor u als standhouder: 

· De woensdag voor de markt mogen de standhouders niet voor 20.00 uur de 
markt betreden. 

· U kunt zich op Hemelvaartsdag melden tussen 05.00 uur en 07.30 uur bij de 
ingang van de markt. Zie routebeschrijving ommezijde. 

· Geen eigen kramen. 
· Indien mogelijk 1 auto of aanhanger achter de kraam 
· Geen vrachtwagens of campers tenzij toestemming van organisatie. 
· Geen eten- en drinkenswaren verkopen tenzij daar toestemming voor is. 
· Alle niet verkochte spullen weer meenemen, plaats opgeruimd achterlaten 

anders volgt uitsluiting voor de toekomst. 
· De markt kunt u niet eerder verlaten dan om 17.00 uur. 

Op de achterzijde van deze brief staat een routebeschrijving hoe u bij de ingang van de markt 
kunt komen! 
Contactpersoon is:    A. van Driesten Tel.Nr. 06-52331131 

Tot ziens op 21 mei 2020,  Secretaris:  BJ. Olthuis 
       Buntgraslaan 4 
       8084 RA ’t Harde 
Z.O.Z.       Email: supportersvereniging@svtharde.nl 
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Routebeschrijving Standhouders Vlooienmarkt Hemelvaartsdag ‘t Harde 

Ingang markt standhouders: kruising Bovenweg - Industrieweg 

Vanuit Zwolle/Amersfoort A28 
- Vanaf de snelweg A28 neemt u de afslag ’t Harde.  
- U rijdt richting Elburg. (Eperweg) 
- Bij de stoplichten gaat u rechtdoor. 
- Bij het Shell tankstation gaat u rechtdoor. 
- Op de rotonde gaat u driekwart rond en dus linksaf. (Energieweg 
- Hierna volgt u de borden standhouders tot de ingang van de markt. 

Vanuit Elbrug/Dronten N309 
- Vanuit Elburg gaat u richting het ’t Harde. 
- Net binnen de bebouwde kom neemt u op de rotonde de eerste afslag (Energieweg) 
- Hierna volgt u de borden standhouders tot de ingang van de markt.


