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Inschrijvingen jaarmarkt 24 augustus
Opgemaakt op 01/06/2021

Tijdens het Overlegcomité van 11 mei 2021 kwam het verlossende antwoord: we gaan een
jaarmarkt mogen organiseren op dinsdag 24 augustus.
De jaarmarkt zal er wellicht een beetje anders uitzien, maar dat hoeft de pret niet te bederven. We
brainstormden achter de schermen enkele leuke ideeën bij mekaar.
Lokale markt: Aartselaarse handelaars, bedrijven, verenigingen en marktkramers van onze wekelijkse
markt krijgende kans zich opnieuw te tonen aan de bezoekers, na 1,5 jaar coronaperikelen.
De markt zal opgesteld staan in de Kapellestraat, Laar, Leon Gilliotlaan en Carillolei.
Via Leon Gilliotlaan en Carillolei verbinden we het Familieplein (op het Klein Laar) en het Heemkundeplein
(parking muziekschool) mee in de marktflow.
Om alles goed en veilig ingepland te krijgen, vragen we om uitzonderlijk een max. standlengte van 6
meter te hanteren (OPM: kom je met een marktwagen die langer is, gelieve dit duidelijk aan te geven in
de inschrijving).
Het zal opnieuw toegelaten zijn eten en drinken te consumeren op de markt, zij het volgens het
horecaprotocol
Voor eet- en drankstanden is er dus de mogelijkheid om take away (ingepakt) te voorzien en/of ter
plaatse te laten consumeren aan tafels per 4 met 1,5m afstand tussen de gezelschappen.
Gelieve dit op te geven in het opmerkingenveld, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de
inplanning.
Heb je een zaak in de Kapellestraat of op het Laar, doe dan zeker mee en schrijf in! Zet een standje
voor je zaak, versier je zaak extra aan de buitenkant, leg een rode loper voor de klanten, ....maak er
iets feestelijks van!
En zo weten wij meteen dat we geen andere stand voor jullie zaak moeten inplannen.
Deelname is gratis.
Een Familieplein (Klein Laar) met leuke workshops (vooraf inschrijven)
Een Heemkundeplein (parking muziekschool) met leuke spelen, nieuwtjes uit het Aartselaarse verleden en
terras
Dit jaar geen avondprogramma met groot podium. Maar op de grote terrassen van de horeca aan het Laar
is het sowieso gezellig vertoeven. De gemeente zorgt voor randanimatie.
Kermis

vooraf inschrijven is dit jaar noodzakelijk om alles veilig te kunnen organiseren.
Inschrijven kan tot 31 juli 2021 via www.aartselaar.be/standplaats-op-de-jaarmarkt. Je vindt daar ook alle info.
OPM: Dit alles is uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

