
Koningshooikt, postdatum. 

Zondag 17 juni 2018, vanaf 9 uur 

JAARMARKT, ROMMELMARKT en KERMIS in ons dorp. 

Aan alle inwoners en verenigingen,  
Beste, 

Op zondag 17 juni 2018 zal Dorpsraad Koningshooikt vzw voor de 41ste keer de jaarmarkt organiseren in 
ons dorp. Zoals reeds enkele jaren valt dit weer samen met de zomerkermis op De Laag en ook dit jaar 
richten we de rommelmarkt in op het traject Bernard Van Hoolstraat, Schoolstraat en Liersebaan. 

Het geheel wordt omkaderd met muziek en animatie. Zo zijn er naast onze twee fanfares ook optredens 
van dansclub Scratch en toneelkring HOP en wordt er nog bijkomende animatie voorzien. 

In het gemeentehuis kan u traditiegetrouw een tentoonstelling bezoeken. Dit jaar wordt deze ingericht 
door de Lierse afdeling van het Rode Kruis. Om 11 uur vindt aan het gemeentehuis de snoepworp 
plaats, waarmee de kinderen leuke prijzen kunnen winnen.  

Wie kan aan onze jaar- en rommelmarkt deelnemen? 
- Verenigingen kunnen met een standje op de jaarmarkt hun werking promoten en een centje voor 

hun kas verdienen. 
- Handelaars kunnen hun producten verkopen op onze jaarmarkt. 
- Particulieren kunnen op de rommelmarkt tweedehandsspullen aan een nieuwe eigenaar helpen. 

Inschrijven voor de jaar- of rommelmarkt is vereist. Dit kan via onderstaande strook, via 
dorpsraad@koningshooikt.be of telefonisch op 0478 93 88 06. 

Parkeergelegenheid is voorzien op de parkings van Van Hool, Bernard Van Hoolstraat. 

Iedereen, deelnemer of bezoeker, is dus van harte welkom op zondag 17 juni 2018 in het centrum van 
Koningshooikt.  

Organisatie: Dorpsraad Koningshooikt vzw, in samenwerking en met de steun van het stadsbestuur Lier. 

INSCHRIJVINGSSTROOOK (*) 

Handelaar/vereniging/particulier: ……………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ……………………………  E-mail: ……………………………………………………………………. 

wenst deel te nemen aan de jaarmarkt/rommelmarkt met …………………………………………(product),  

vraagt om hiervoor………… meter te voorzien en is akkoord met het reglement op keerzijde. 

………………………… Handtekening 
(*) Strookje binnen te brengen bij de voorzitter, Dirk Frans, Herenboslaan 35, Koningshooikt 
(*) Deelname is gratis (uitgezonderd eet- en drankkramen niet van Koningshooikt of Lier), een vrije gift voor de organisatie is welkom.

 Dorpsraad Koningshooikt 
vzw         

contact: dorpsraad@koningshooikt.be
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