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Koningsdag 27 april op pleintje voor Lochtmanhuis

Hoi allemaal

In navolging van de kerstmarkt willen we nog proberen ook iets met koningsdag op het 
pleintje te organiseren. Het is laat en het zal jullie niet verbazen dat dit te maken heeft met 
overvolle agenda’s en ziekte uitval van 2 bestuursleden.

We hebben deze week gebrainstormd en proberen samen met jullie in trend van de laatste in
2018 (2019 afgelast en de rest is het corona verhaal) weer iets leuks en vooral een gezellig 
feestje op het pleintje neer te zetten. Dus geen groot evenement.

We vragen jullie om heel even na te denken (tijd is kort) of jullie met de 
groep/vereniging/bedrijf (weer) mee willen doen. Hierbij denken we aan vooral leuke 
activiteiten voor kinderen, volwassenen en de inwendige mens. Maar ook optredens, 
voordrachten of uw activiteiten promoten zouden we een zeer leuke toevoeging aan die dag 
vinden.

Het is de bedoeling dat we die dag om 13 uur starten en om 18 uur sluiten.
De kosten proberen we voor U weer zo laag mogelijk te houden (kostprijs) om een plaats en 
of kraam te bemannen. Ook zouden wij handjes kunnen gebruiken om e.e.a. die dag op te 
bouwen en af te breken.

Al met al, weer even de schouders eronder zetten, maar kan natuurlijk alleen met jullie 
medewerking.

Laten we er een fijne middag van maken!

Heb je nog vragen of opmerkingen laat het ons weten.

Marcel, Dave, Jim en Raymond 



Invulstrook

Wat moeten we zo snel mogelijk van jullie weten.

De activiteit die U wilt doen Benodigde
plaats op het

plein

1
Marktkraam

Ja of nee

Naam contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………..

Naam Vereniging/groep/ondernemer…………………………………………………...............................

E-mail adres……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon nr.…………………………………………………………………………………………………………………………

Wil meewerken met opbouwen en afbreken die dag: JA/NEE*  aantal personen……….
*doorstrepen niet van toepassing.

Graag z.s.m. terugsturen maar voor 30 maart!!! (hierna kunnen wij U helaas geen plaats 
meer garanderen)

Retourneren naar 
lochtmanhuis@ziggo.nl 
in het Lochtmanhuis of op de Emmausstraat 34.
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