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Sint-Niklaas

Aan de deeLnemers van de jaarmarkten
Hanne Boel
pLannen en ontwikkelen

03 778 31 84

m i li q u @ s i nt- n i klaas.be

21-03'2079

uw kenmerk

1. Nieuwkerken
2. Sinaai Stenenmuur
5. Sinaai Dries
4. Betsele
5. Sint-Nikl.aas

ons kenmerk
PLO/-/2019/t6I/HaB

maandag 22 apri|
maandag 10 juni
zaterdag 28 september
maandag LL november
maandag 2 december

bijtagen
programmaboekje - inschrijvi ngstijsten

keuring vanaf 10u
keuring vanaf 10u
keuring vanaf 13u
keuring vanaf 10u
keuring vanaf 10u

N ieuwkerkenstraat
Ktokke Roetandlaan
Dries
Betse[edorp
Grote Markt

programma jaarmarkten 2Ot9 stad Sint-Niktaas

Geachte deelnemer

A[s trouwe dee[nerïer aan de jaarmarkten nodigen wij u uit op de jaarmarkten georganiseerd
door de stad Sint-Niklaas in20t9. Het college van burgemeester en schepenen besliste in
zitting van lL februari 20L9,5 jaarmarkten te organiseren.

Voor a[[e jaarmarkten van Sint-Nikl"aas kan u zoa[s vorig jaar uw deelname bekendmaken via de
voorinschrijvingen. EnkeL wie vooraf ingeschreven is, wordt tot de prijskampen toegel.aten.
Gelieve rekening te houden met de inschrijvingsperiode. Al.Le ingeschreven dieren moeten om
9.30 uur stipt op de keurpLaats aanwezig zijn en er bl.ijven tot 12 uur. De werking van de
keurraad zal" stipt om L0 uur beginnen. Zij zutLen de volgorde der keuring bepalen. De dieren die
niet tijdig ter keuring worden aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en
zu [[en onherroepèlij k worden uitgesl.oten

Opgetet: Het startuur van de jaarmarkt Sinaai Dries wijkt af van de andere jaarmarkten. Dit jaar
zal de keuring beginnen om 13 uur. A[te ingeschreven dieren moeten om 12.30 uur stipt op de
keurplaats aanwezig zijn en er bLijven tot L6 uur.
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Er is onder geen enkele voorwaarde een spl.itsing van de reeksen mogel.ijk. A[[e onvoorziene

geva[[en zu[[en beslist worden door de keurraad, die vo[[e bevoegdheid bezit. Het bestuur is

niet verantwoordel"ijk voor gebeurlijke ongeva[[en van welke aard ook.

Voor de jaarmarkt in Nieuwkerken en Sinaai Dries wi[[en we de aandacht vestigen op de plaats

van de camions.
o Nieuwkerken: Gezien in het Berkenhof een rommelmarkt georganiseerd wordt, moeten

de camions met de paarden in de NieuWkerkenstraat staan in het verLenjde van de

ringen.
o Sinaai Dries: Op de Dries staat enkel" de ring voor het gemeentehuis en is parkeren niet

mogel.ijk. De camions kunnen terecht in de Katharinastraat.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen

ln opdracht:

n Verhulst [ip Baeyens Lieven Dehandschutter
buirgemeesteralgemeen directeur schepen


