
 

 

Mekanders vzw – Steenweg op Oosthoven 25 – 2300 Turnhout 
Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

Vooreel 36 | 2380 Ravels | 014 65 71 52 
 

Kraamhouders gezocht voor jaarlijkse kerstmarkt  

 

Beste sympathisanten,  

Op zondag 11 december 2022 organiseren de Koninklijke fanfare ‘Jeugd en Vreugd’ en 

woonhuis De Boomgaard (vzw Mekanders) uit Ravels-Eel voor de zesde maal een 

kerstmarkt. Deze kerstmarkt gaat door in gemeentezaal ‘Den Eel’, alsook in de KLJ lokalen 

of buiten de KLJ lokalen in een verwarmd tentje van 13u tot 18u.  

Graag willen wij er opnieuw een schitterende editie van maken. Wij zijn hiervoor nog op zoek 

naar enthousiaste kraamhouders. Wij richten wij ons naar verenigingen, lokale handelaars of 

individuen die graag hun cadeautjes of decoratieve accessoires (geen drank- of eetstandjes) 

op de kerstmarkt willen verkopen.  

Wil je graag deelnemen aan onze jaarlijkse kerstmarkt? Schrijf je snel in via onderstaande 

inschrijfstrook. Dit strookje kan je  

 mailen naar team.boomgaard@mekanders.be  

 binnenbrengen bij woonhuis De Boomgaard (Vooreel 36, 2380 Ravels).  

 

Inschrijven kan tot en met 1 december 2022!  

Inschrijfstrook: 
 
Naam:……………………………………………………………………………………….…
 Vereniging of persoon (*) 
 
Verkoop van:……………………………………………………………………………… 
 
Doet mee aan de kerstmarkt op zondag 11 december 2022 van 13u tot 18u. 
 
Wat bieden wij aan: 

 Verwarmde overdekte stand van 3 meter 

 Inrichten stand vanaf 10 uur 

 Elektriciteit indien u dat wenst: Ja of nee (*) 

 Stand in tent of KLJ lokaal (*) 

 (*)= Schrappen wat niet past 
 
Prijs voor 3 meter: 

 10 euro voor verenigingen of lokale handelaars 

 15 euro voor privé personen 

 Cash of via overschrijving: BE41 7875 4115 8010 (op naam van vzw Mekanders, 
Steenweg op Oosthoven 25, 2300 Turnhout met mededeling “Kerstmarkt 
Boomgaard” 

 

 
Meer informatie kan je verkrijgen bij woonhuis De Boomgaard, telefonisch via 014/65.71.52 
of via mail team.boomgaard@mekanders.be.  

 
Tot dan!  Koninklijke fanfare ‘Jeugd en Vreugd’ en woonhuis ‘De Boomgaard! 
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