Koningsdag 1 mei 2019
Azzate Belvedere, Piazza Ghiringhelli
12.00 tot 21.00 uur

-----let op, ander adres dan vorig jaar-------------Opbouwen kraampjes van 11.00 uur tot 11.30 uur,
begin vrijmarkt 12.00 uur
Voelt u het Oranje gevoel weer kriebelen, zoekt u nog naar een goed excuus om nu eindelijk de zolder,
kelder of garage op te ruimen of heeft u gewoon zin in een leuk feestje. Elke reden is een goede als u er
maar weer bij bent. Ook dit jaar weer een fijne rommelmarkt en Koningsspelen voor de kinderen
(deelnemers opgeven voor 14.00 uur) en live muziek.
Wie en wat:
Alle Nederlandse, (en natuurlijk ook Vlaamse en Italiaanse ) kinderen en leden van de Nederlandse
vereniging mogen hun oude speelgoed, boeken, kleding en andere schatten verkopen. Muziek maken,
spelletjes doen (koekhappen, ballengooien verzin het maar). Aan het einde van de markt verwachten
wij wel dat, nadat u zo enorm rijk geworden bent, toch eventjes uw niet verkochte handelswaar weer
mee naar huis neemt, of dat u van uw zuurverdiende geld een opruimer inhuurt ;)
en zoals elk jaar,

U MOET ORANJE KLEDING AAN HEBBEN OF
KONINKLIJK GEKLEED GAAN

KONINGSSPELEN
Ook dit jaar worden de Koningsspelen georganiseerd door leraren van de Europese School. Het begint
om 15.00 tot ongeveer 16.00 uur. De spelen zijn in eerste instantie bedoeld voor kinderen van de leeftijd
6 tm 12 jaar (Onder de 8 jaar onder begeleiding van een ouder). Ieder kind dat mee wil doen moet zich
ter plaatste opgeven voor 14.00 uur.

ETEN EN DRINKEN
Ook de inwendige mens zal niets tekort komen, er is saté, patat met mayo en bitterballen. Natuurlijk
ontbreken de broodjes met salamelle, roze koeken en stroopwafels ook dit jaar niet en hebben we ook
verschillende kazen voor bij de borrel !! Natuurlijk wordt het Heineken bier weer vers voor u getapt.

PARKEREN – laden / lossen
Het plein wordt afgesloten voor alle verkeer. Voor laden en lossen kan bij de afsluiting van het plein
even worden gestopt. Daarna moet de auto worden geparkeerd.
Voor parkeerplaatsen kijk op https://www.nedver.info
Programma
11.00-11.30
12.00
15.00-16.00
tussen 17.00
en 21.00

Opbouwen rommelmarkt
Begin rommelmarkt, stands eten en drinken open
Koningsspelen (opgeven voor 14.00 ivm organisatie)
Live muziek

Deelname aan dit event is voor eigen rekening en riscico en wij zijn helaas wel gebonden aan een aantal beperkingen:
. U mag geen zelfgemaakte koekjes en gehaktballetjes, kippenpootjes enz. verkopen vanwege de Italiaanse warenwet,
. Geen illegale kopieën van Dvd’s, Cd’s, Video's, Games etc. verkopen
. Wij willen GEEN COMMERCIËLE VERKOOP. Dus ook niet van de zgn. 'professionele' rommelmarkt verkopers'. (Privé
personen die rommelmarkten afgaan en hun spullen en ingekochte partijen te koop aanbieden, zijn bij ons NIET welkom.)
De Nederlandse Vereniging behoudt zich zowiezo het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen personen te weigeren
of verwijderen.
Deelname betekent automatisch toestemming verlenen tot het plaatsen van foto’s op onze website en facebook-pagina (natuurlijk
mag u altijd vragen die ene vreselijke foto van u te verwijderen)
Zoals ook ieder jaar organiseren wij dit feest in samenwerking met de Pro-loco en de Alpini van Azzate.

N E D E R L A N D S E V E R E N IG IN G
V O O R N O O R D -IT A L IE
VO O R
N O O R D - IT A L IE

( C i r c o l o O l a n d e s e p e r l 'I t a l i a s e t t e n tr i o n a l e )

https://www.nedver.info of mail bestuur@nedver.info
Heeft u nog vragen mail ons of bij twijfel over de weersomstandigheden
raadpleeg dan even de site.

