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Harderwijk, maart 2020, 
 
Hallo standhouders. 
 
Gelukkig kunnen wij ook dit jaar weer de buitenmarkten organiseren in Harderwijk. Dit jaar organiseert de  
Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk drie buitenmarkten. De datums zijn 6 juni, 18 juli en 12 september 2020. 
De belangrijkste regels zijn: 

- De markt wordt op dezelfde plek als vorig jaar gehouden. Dus op het verharde gedeelte tussen de Aanleg 
en het Winkelcentrum Stadsdennen. Bij voldoende belangstelling hebben wij de mogelijkheid om net als 
vorig jaar gebruik te maken van de stukken gras die nog over zijn. Eerst wordt het verharde gedeelte 
uitgegeven en daarna gaan wij verder op het gras. 

- Zoals u zult begrijpen is het op deze locatie niet mogelijk om met uw auto en/of aanhangwagen naar de 
aangewezen plek te rijden. Dit kan niet omdat het om een verhard gedeelte gaat. U kunt en moet de 
spullen vanaf de Brederolaan en parkeerplaats Alb. Verweyplein naar uw plek brengen. Bij elke plek is het 
makkelijk te doen om dit lopend te bereiken. Een steekwagen is vaak een uitkomst om alles te vervoeren. 

- Verder is het van belang dat de auto’s geparkeerd worden daar waar zij horen. Er is een grote 
parkeerplaats aan de Cremerstraat. Dit is een zijstraat van de Vondellaan.  
HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE AUTO EN/OF AANHANGER TE PARKEREN OP HET OPENBARE GROEN. 
ER ZAL NET ALS VORIGE JAREN DOOR DE PARKEERPOLITIE BEKEURINGEN UITGEDEELD WORDEN. DIT IS 
ZONDE VAN U GELD. WEET U NIET WAAR U PARKEREN MOET VRAAG DIT DAN AAN DE ORGANISATIE.  
Wij zijn als organisatie niet verantwoordelijk als u toch parkeert waar het niet hoort en dit U een 
bekeuring oplevert. 

- Ieder die een plek heeft gehuurd dient de instructies op te volgen van de organisatie. Deze zijn te 
herkennen aan de wijkvereniging jassen. Dit zijn vrijwilligers die hun vrije tijd beschikbaar stellen om de 
markt waar u staat tot een succes te maken.  

- U snapt natuurlijk wel dat de bosjes geen toiletten zijn. Dit hebben we helaas de laatste jaren diverse 
malen geconstateerd. En alle over gebleven spullen en afval meenemen naar huis en niet in de containers 
van Aldi en andere bedrijven deponeren. Doordat u dit mee neemt naar huis en daar in uw eigen 
container gooit kunnen wij de prijzen laag houden en aangezien wij ook maar één container privé hebben 
kunnen wij het ook niet meenemen naar huis. 

- Ook dit jaar is het mogelijk om kramen te huren. Kosten hiervoor vindt u op het inschrijfformulier. Dit 
geld voor alle drie de markten. Ook kunt u dan extra bij de huur van een kraam extra meters erbij huren 
als u dat wilt. 

 
Onze markten zijn rommelmarkten. Er mogen geen nieuwe goederen en restpartijen verkocht worden. U bent 
van harte welkom als u rommelmarktspullen (tweede hands spullen) wilt verkopen. Iemand die toch nieuwe 
spullen aanbiedt en verkoopt zal verwijderd worden. De organisatie neemt hiervoor geen enkele verantwoording. 
U zult het opgave formulier moeten ondertekenen. Waarmee u verklaard akkoord te gaan met onze regels. 
 
Ondanks deze regels rekenen wij erop dat de markten net als andere jaren erg druk zullen zijn. De media zal weer 
volop aandacht besteden en ook zullen wij weer op internet veel reclame maken zodat wij kunnen rekenen op 
een groot aantal bezoekers. 
 
Via het bijgevoegd inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de markt. Inschrijven is noodzakelijk.  
Geld overmaken naar onze rekening zonder het inschrijfformulier in te vullen heeft geen zin. 



 
Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling op één van onze rekeningen bent u verzekerd van een plaats 
op de buitenmarkten. U krijgt van ons na ontvangst van het formulier en bedrag een inschrijfnummer die u op de 
dag van de buitenmarkt moet kunnen laten zien. De bevestiging wordt niet eerder naar u toegestuurd dan dat 
alles binnen is. 
Denk erom bij de betaling dat u duidelijk vermeld onder welke naam er gereserveerd is. Dit voorkomt 
misverstanden en dat er geen plek is voor U!!!!!!!!! 
Ook is het vanaf nu mogelijk om digitaal aan te melden om te komen staan. Ga naar de website van de 
wijkvereniging en vul het in. Hierna krijgt u een betaalverzoek om te betalen. Als u dit heeft gedaan en het is 
binnen dan krijgt u de ontvangstbevestiging met inschrijfnummer erop. Deze heeft u nodig bij het melden op de 
dag zelf. 
 
Om misverstanden te voorkomen willen wij duidelijk maken dat het opbouwen van de markt om 8.00 uur begint. 
Het is niet toegestaan uw plek eerder in te richten m.u.v. organisatie.  De laatste jaren gebeurt het steeds meer 
dat er toch mensen zijn die niet het geduld kunnen opbrengen om te wachten dat de organisatie zover is en 
aangeeft dat er begonnen kan worden met het opbouwen. 
Dus het opbouwen van de gehuurde meters mag pas vanaf 8.00 uur en nadat u zich heeft gemeld bij de 
organisatie.  
Ook geen kleed, tafel, schragen, of wat dan ook het terrein oprijden. Wij rekenen op Uw medewerking en begrip. 
Luister goed naar de mensen van de organisatie. 
 
U dient zich te melden bij de heer T. Goosen die op zijn scootmobiel op het fietspad aan het begin van de markt 
om 8.00 uur plaats neemt. Aan de kant van de Brederolaan. Het is fijn als een ieder zich meld zodat wij als 
organisatie weten of iedereen er is. Dit is een kleine moeite voor u.  
 
DENK HIERAAN: 
Een ieder die zijn spullen wil verkopen op de buitenmarkt moet zelf een plekje reserveren. Het gebeurt namelijk 
te vaak dat er mensen die geen lid zijn van de Wijkvereniging op de meters staan van iemand die wel lid is. Omdat 
er duidelijk een verschil is in de meterprijs, is het dan ook de bedoeling dat ieder zich onder zijn eigen naam 
opgeeft om deel te nemen aan de rommelmarkt. Het is altijd mogelijk om naast elkaar te staan. U moet dit dan 
duidelijk vermelden op het inschrijfformulier. Als wij dit weten dan wordt hier rekening mee gehouden. Er zal ook 
streng op gecontroleerd worden of mensen op naam staan van iemand die lid is terwijl zij zelf niet lid zijn van de 
Wijkvereniging. Hou hier dus rekening mee als u samen met familie, kennissen en / of vrienden wil staan. 
Iedereen is welkom op onze rommelmarkt, lid of geen lid van de Wijkvereniging. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tot ziens op onze gezellige buitenrommelmarkten in Harderwijk. 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot: 
Theo Goosen, Geitekamp 25, 3848 AK te Harderwijk. Telefoon 0341-425836 of 06-14403745. 
Website: www.wijkstadsdennen.nl.     E-mail: info@wijkstadsdennen.nl   
 
Wilt u extra inschrijfformulieren dan kan dat altijd via de e-mail of downloaden op onze website, ook is het 
mogelijk om u digitaal aan te melden voor de buitenrommelmarkt, hiervoor kunt u terecht op onze website. 
 
Ook zal er dit jaar een kinder buitenrommelmarkt worden gehouden. De datum is maandag 17 augustus. 
Locatie is dit jaar weer het Winkelcentrum Tweelingstad!!!!!! Ten hoogte van Wigger profile fietsspecialist. 
Kent u een kind die wil staan geef dit dan door en laat die dan een inschrijfformulier aanvragen via de mail of 
telefoon of via de website te downloaden. Ook bent u welkom om op deze datum te komen kijken. 
De markt begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00uur.  
Voor opgave en info kunt u terecht op de website en/of via de mail. Ook kunt u tel. contact opnemen met  
T. Goosen tel: 06-14403745 of 0341-425836. 
Volgt u ons ook al: 

    facebook.com/wvstadsdennen twitter.com/wvstadsdennen 
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