
Hallo verko(o)p(st)er,

Zaterdag 18 maart is het zover; Vindut in Rouveen. De markt is van 9.30 – 12.30 uur.
Wij zetten de tafels voor je klaar en vanaf 8.30 uur ben je van harte welkom om je tafeltje 
(1,80x90 cm) in te richten en/of te versieren. Wij gaan er vanuit dat de tweedehands kleding 
en speelgoed die je verkoopt nog zeker een tweede ronde mee kan.

Als je er bent mag je je even aanmelden bij de rode tent. In verband met de vele 
aanmeldingen vragen we je om de auto uit te pakken en daarna meteen te parkeren. Je hebt 
daarna nog voldoende tijd om je tafel in te richten.

Je mag zelf kledingrekken meenemen of bijv. een tafelklem die je op de tafel kunt bevestigen. 
Speelgoed o.i.d. zou je ook voor je tafel neer kunnen leggen. Wil je je tafel bijv. versieren met 
vlaggetjes of wil je er graag een leuk tafelkleedje overheen leggen? Dat kan! Kortom, je bent 
vrij om je tafel volledig naar eigen wens in te richten.

Om 12.30 uur is de markt afgelopen en kun je gaan opruimen.

Tips van ons: 
- Denk aan voldoende klein-/ wisselgeld.
- Je kunt een QR-code aanmaken voor een betaalverzoekje. Check via je bankieren  
 app of jij het ook kan. 
- Je mag gerust een eigen stoel of krukje meenemen.
- Vergeet niet om zelf even wat eten en drinken mee te nemen.

Wij hebben er heel veel zin in het hopen op droog weer! Indien het weer te slecht is wijken we 
uit naar een binnen locatie aan de Klaas Kloosterweg. Dit laten we dan nog aan je weten via de 
mail. Bij geen bericht zien we je jullie graag op het Kerkplein in Rouveen!

Met vriendelijke groeten,
Dorpsvereniging Munnikenslag

Miranda: 06 30 10 43 78
Gerda 06 15 31 19 87

IN ROUVEEN


