
 
 

 
 

           

Wijkdag Lunetten 2013 
 
 
 
Zaterdag 21  september is het weer zover, de jaarlijkse Wijkdag van Lunetten. 

 
De Wijkdag wordt dit jaar georganiseerd door de winkeliersvereniging winkelcentrum Lunetten en het 
Bewoners Overleg Lunetten (BOL). 
 
De BOL-loop, een schaaksimultaan en de mogelijkheid om te kanoën in de fortgracht van Lunet IV vormen 
de vertrouwde onderdelen, evenals de kindervrijmarkt in het winkelcentrum aan de kant van de 
videotheek. 
Ook lokaal talent krijgt weer de kans om op te treden op een open podium. Mocht u willen meedoen, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven via de mail op telefonisch bij Marieke van Norel, marieke@hisa.nl of 030-
2148591. 
 
Verenigingen en particulieren kunnen in en om het winkelcentrum een kraam huren. Dat geldt ook voor 
de rommelmarkt. De kosten voor een kraam bedragen € 20,- 
 
Heeft u belangstelling voor een kraam dan kunt u onderstaande strook inleveren bij: 

 Dhr. Bronkhorst – Bronkhorst brillen  -  ’s maandags gesloten (vakantie tot 13 augustus) 

 Dhr. Duyveman – JD Haarmode   -  ’s maandags gesloten. 
 
Het kraamgeld van €20,- dient u gelijk bij aanmelding te voldoen. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Norel van Hisa, 030-2148591 of via 
marieke@hisa.nl.   
Hier kunt u ook met eventuele vragen terecht. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Namens het organisatiecomité Wijkdag Lunetten 
 
Marieke van Norel 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam/organisatie/vereniging: _________________________________________________________  
 
Adres: ____________________________________________________________________________  
 
Postcode + Woonplaats: _____________________________________________________________  
 
Telefoonnummer: _____________________E-mailadres: _______________________________ 
 
Wat gaat u verkopen/presenteren: _____________________________________________________  
 
Aantal kramen:_______Voorkeursplek:_______________________________________________ 
 
Ik heb wel / geen stroom nodig voor ………………………………….. 
(doorstrepen wat niet van toepassing is en aangeven waar stroom voor nodig is en hoeveel) 
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Wijkdag Lunetten 2013 

 

 
Informatie Wijkdag Lunetten zaterdag 21 september 2013 
 
U heeft zich aangemeld voor de Wijkdag in Lunetten op zaterdag 21 september. 
 

 De markt is op zaterdag 21 september van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 08.00 uur kunt u uw stand 
inrichten.  

 Op onze evenementen dient iedereen zich te houden aan alle gangbare (veiligheids-)regels en 
wetten. 

 Iedereen die zich tijdens het evenement niet houdt aan onze regels, zal zonder restitutie van het 
evenement(kraam)geld verwijderd worden van het evenement.  

 Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur bij het indelen van de plattegrond. Wij 
geven hier echter geen garanties op. 
Indien u uw voorkeur niet heeft aangegeven kunt u bellen of mailen naar 030 – 214 85 91 
marieke@hisa.nl 

 Bij aankomst kunt u uw plaats vragen bij een van onze medewerkers, wij zijn deze dag te 
bereiken op 06-39 11 45 65 

 Er zijn geen containers aanwezig, iedereen moet het eigen afval mee naar huis nemen. Wie dat 
niet doet krijgt een rekening voor verwijdering van het afval. 

 Geef het bij uw aanmelding aan als u stroom nodig heeft, dan zullen wij hier rekening mee 
houden. Neem zelf voldoende verlengsnoer mee en stevige duck-tape om het snoer helemaal af 
te plakken. Houdt rekening met het maximale vermogen van de schakelkast. 
Als u niet aangeeft dat u stroom nodig heeft, zal er geen stroom zijn.  

 

Veel succes met de voorbereidingen en tot ziens op De Wijkdag! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marieke van Norel 
 
 

 


