Koningsdag 2016: grootste
kinderkleedjesmarkt is in Hoogland
Op woensdag 27 april, start om 11.30 uur de Koningsdag kinderkleedjesmarkt op
het grasveld naast de manege van De Eemruiters in Hoogland. Dit jaar is het
terrein voor de kinderkleedjes nog groter dan vorig jaar. Zo heeft elk kind een
plekje om zijn of haar tweedehands spulletjes te verkopen.
Na de aubade en ballonnenwedstrijd kan uw kind op het grasveld aan de Engweg een
plekje zoeken voor zijn/haar kleedje. Aan de afzettingen en markeringen kunt u zien tot
waar de kleedjes mogen liggen. Geniet van het aanbod van oneindig veel tweedehands
spulletjes die de kinderen verkopen, op misschien wel de grootste kinderkleedjesmarkt
van Amersfoort.

“Uw kind hoeft zich niet vooraf aan te melden voor de kinderkleedjesmarkt”
Regels rond de kleedjesmarkt
• Komt u alstublieft lopend of met de fiets naar de kinderkleedjesmarkt om de overlast in de buurt te
beperken. Er zijn fietsstallingen buiten het feestterrein aanwezig.
• Ter hoogte van het terrein van de Eemruiters kan niet geparkeerd worden om te laden en/of lossen.
• De kinderkleedjesmarkt is alléén bedoeld voor kinderen die tweedehands en/of zelfgemaakte
spullen verkopen.
• Verkoop voor commerciële doeleinden is NIET toegestaan.
• De verkoop van eten en drinken, alcohol en levende dieren op de kinderkleedjesmarkt is NIET
toegestaan.
• De locatie van de kinderkleedjesmarkt is afgezet en gemarkeerd. We streven ernaar dat ieder kind
evenveel ruimte krijgt voor zijn/haar kleedje.
• Bij onveilige situaties (zoals doorgang hulpdiensten) of onhandige situaties (zoals doorloop
publiek) kunnen wij uw kind vragen om een andere plek te zoeken.
• Zorg dat er na afloop van de kinderkleedjesmarkt geen rommel achterblijft op het terrein. Gooi niet
verkochte spullen weg in een afvalcontainer of neem ze weer mee naar huis.
• Op het terrein waar op woensdag 27 april al onze activiteiten plaatsvinden, gelden onze huisregels
(zie www.oranjecomitehoogland.nl/huisregels)
Voor uitgebreide informatie over het gehele programma op 26 en 27 april en 4 mei kijkt u op
www.oranjecomitehoogland.nl. of volg het Oranjecomité Hoogland op Facebook
www.facebook.com/oranjecomitehoogland en ontvang automatisch het laatste nieuws.
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