Beste tuinliefhebber
Op Paasmaandag 2 april 2018 gaat de vierentwintigste editie van de Vlaamse Plantenbeurs
door in Liezele-Puurs. In samenwerking met de Landelijke Gilde nationaal ( 70000 leden)
zal de Landelijke Gilde Liezele dit evenement organiseren. De verkoopbeurs is uitgegroeid
tot één van de grootste in zijn soort . Voor een sfeerbeeld kan u foto’s en TV-reportages
bekijken op onze site www.landelijkegildeliezele.be .
Verkoopmarkt:
•
•
•
•
•
•
•

Deze gaat door van 10 tot 17 uur in de dorpskern van Liezele.
De standhouders worden verwacht tussen 7.00 en 8.00 uur. Voor een “vlotte
markt” zullen we vanaf 8.00u de lege standplaatsen invullen.
Mocht u om onvoorziene omstandigheden de dag zelve moeten afmelden,
vragen wij dit even te melden (voor 8.00u) op het nummer 0486208177.
Wij vragen u voor 1 maart 2018 het inschrijvingsbedrag te storten. Zodra dit
bedrag gestort is op rek.nr. BE43 733-2230001-01, bent u zeker van uw plaats.
Bij aanvragen en stortingen na 1/3/2018 wordt het inschrijvingsgeld met 50%
verhoogd en is er geen garantie tot deelname.
Tijdens de markt ontvangt u drie drankbons.
Cateringactiviteiten worden door de organisatoren ingericht, door derden
zijn deze niet toegestaan!

Animatie en demonstraties
•

Van de demonstraties kan iedere tuinliefhebber iets leren.

De publiciteitsmachine zal vanaf nu weer op volle toeren draaien: er zullen opvallende
reclamepanelen geplaatst worden. Affiches en duizenden folders zullen verspreid worden.
Zoals elk jaar is de belangstelling van pers en publiek erg groot. Als de weergoden meezitten
halen we weer duizenden bezoekers en wordt er weer vlot verkocht.
Opgelet:
Schrijf vlug in, de plaatsen zijn beperkt!!!
Ieder heeft graag zijn “historische standplaats” , door aanpassingen qua meters te
vragen is het logisch dat we u niet altijd dezelfde plaats kunnen geven!!!
Contactgegevens (na18.00u) :
Secretariaat Vlaamse Plantenbeurs
Liezele-dorp 95, 2870 Puurs

Ludwig Hofmans
Gerard Huyck
Walter Lemmens

0486208177
038994219
0474582450

e -mail lgl.info@landelijkegildeliezele.be

www.landelijkegildeliezele.be

INSCHRIJVING
G

Naam.:
_________________________________________________________________
Straat en nr.:
_________________________________________________________________

Postcode en plaats:
_________________________________________________________________
e-mail:
_________________________________________________________________

VERKOOPMARKT
Ik zou graag beschikken over een standplaats en betaal het
aangegeven inschrijvingsbedrag:
tot 3 meter = € 10

tot 10 meter = € 17.5

tot 5 meter = € 12.5

tot 15 meter = € 22.5

Het inschrijvingsgeld stort ik op BE43 7332 2300 0101 BIC :KREDBEBB
De storting dient te gebeuren voor 1 maart 2018.
De storting geldt als inschrijvingsbewijs.
Bij aanvragen en stortingen na 1/3/’18 wordt het inschrijvingsgeld
met 50% verhoogd en is er geen garantie tot deelname.
Ik nam reeds deel. Mijn standplaatsreferentie: …………………….
Ik verkoop:………………………………………………………
……………………………………………………………
Opmerking:………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Over………………………………………
de standplaatsindeling hebben de organisatoren de eindbeslissing!
…………….

Door inschrijving bevestigt de deelnemer af te zien van cateringactiviteiten!
Schrijf vlug in, de plaatsen zijn beperkt!!!
Ieder heeft graag zijn “historische standplaats” , door aanpassingen qua meters te vragen is het
logisch dat we u niet altijd dezelfde plaats kunnen geven!!!
Inschrijven kan via:

site : www.landelijkegildeliezele.be
mail : lgl.info@landelijkegildeliezele.be
brief : Vlaamse Plantenbeurs, Liezele-dorp 95 , 2870 Puurs

