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BOEKEN-AUDIO-PLANTEN en ROMMELMARKT 
Bachte-Maria-Leerne 
 
Op zaterdag 16 september 2017 vindt onze vierentwintigste tweedehands 
boeken-audio-planten en rommelmarkt plaats. 
Deze markt gaat door IN OPEN LUCHT. 

De boeken-en audiomarkt gaat naar traditie door in de Bachtekerkstraat van 9 tot 17u. 
De Rommel -en plantenmarkt in de Pastoor Dutry- en Schipdonkstraat van 9 tot 17u. 

Boeken- audiomarkt: Gratis standplaats, mits inschrijving en borg 
 
Inschrijven  via het bijgevoegde inschrijvingsformulier voor 1 september 
Doormailen naar het secretariaat nicole@feestophetplein.be.  
of opsturen naar Nicole D’Hoore, Schipdonkstraat 30, 9800 Deinze    gsm : 0495 / 25 48 41 
De standplaats is gratis en enkel voor de boekenmarkt kunnen tafels gehuurd worden.   
De tafels zijn 2 meter lang, de huurprijs bedraagt €4 per tafel. 
Verplicht een waarborg te storten van €10 op rekeningnummer BE 19 8901 2427 4512  
van vzw Feest op het Plein, Schipdonkstraat 30, 9800 Bachte - Maria - Leerne.  
De borg wordt u in de namiddag terugbetaald, bij deelname aan de boekenmarkt. 
Tussen 02/09 en 10/09 ontvangt u een schrijven of mail met uw stand nummer en uur van 
aankomst. Wij begeleiden u naar uw plaats.  
 

Rommel -en plantenmarkt: Gratis standplaats 
 
U kan zich aanmelden vanaf 7u30 aan de hoek van de Leernsesteenweg met de Pastoor 
Dutrystraat, waar wij u naar uw aansluitende standplaats begeleiden. 

PS: Vanaf 7u30 koffie en koffiekoeken te verkrijgen in de tent aan democratische prijzen. 
 

Met vriendelijke groeten en dank bij voorbaat. 
Het bestuur 
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Inschrijvingsformulier Boeken-Audiomarkt 2017 

 
Naam     …………………………………………………………………….. 

Adres      …………………………………………………………………….. 
                ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………………………………. 

E-mailadres :           ………………………………………………………….. 
 

Schrijft in voor de boeken-en audiomarkt: 

o Stand van 2 meter gratis 
o Stand van 4 meter gratis 
o Stand van 6 meter gratis 
o Stand van 8 meter gratis 
o Stand van 10 meter gratis 
o ………. Tafels van 2 meter aan €4 per tafel (enkel mogelijk voor de boekenmarkt) 

 
  

o Waarborg €10   
Totaal te storten: € …………….        op rekening BE19 8901 2427 4512 

 

Datum en handtekening  

 

Door te mailen of op te sturen naar: nicole@feestophetplein.be   
Nicole D’Hoore, Schipdonkstraat 30, 9800  Bachte -  Maria -  Leerne       0495 25 48 41 
 


