
 
Beste standhouder, 
 
Op 17 april 2016 organiseren we alweer voor de 36

e
 keer De Vrije Markt in Leuth. We staan bekend 

als een zeer gezellige markt en daar zijn we trots op. Wij zorgen ervoor dat het voor jong en oud een 
mooi uitstapje is op een mooie voorjaarsdag. Het mooie weer is ook alweer besteld. De markt wordt 
ook nu weer binnen en buiten gehouden. In en rondom dorpshuis ‘De Vriendenkring’ in Leuth.  
 
Als comité van De Vrije Markt zien we u ook in 2016 weer graag op onze markt. We reserveren weer 
een mooie plaats voor u. Bent u nieuw op ons festijn dan heeft u wat gemist in voorgaande jaren maar 
het is nog niet te laat. Ook voor u hebben we de perfecte kraam. Reserveer wel tijdig want vol is vol!  
 

Hebt u behoefte aan hulp bij het laden of lossen, geef dit dan bij aankomst door. Een kraam binnen 
gereserveerd? Dan kunt u die, in alle rust, op zaterdag al inrichten. Kiest u hiervoor zet dan een kruis 
in het vierkant op de antwoordstrook en vermeld uw telefoonnummer dan nemen wij contact met u op. 
 
Het bedrag van € 20,00 per kraam graag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekeningnummer 
NL60 RABO 01283.01.554 ten name van Voetbalvereniging VVLK te Leuth onder vermelding van  
uw naam en “standplaats vrije markt 2016”. Uw reservering is pas definitief als het bedrag is 
overgemaakt! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Comité De Vrije Markt – Leuth. 
Tel.: (06) 14 64 41 12 
Mail: devrijemarkt.leuth@kpnmail.nl 
Site: www.devrijemarktleuth.nl 
 

 
Open van 10.00 uur tot 16.00 uur  
Een kraam (4m.) kost slechts € 20,00 
Inrichten binnen / buiten v.a. 07:00 uur 
Geen etenswaren en geen levende have!  

 
Vul de antwoordstrook in en stuur deze zo spoedig mogelijk retour aan:        Comité  De Vrije Markt 

Hengemunde 45 
6578 BR  Leuth 
 

----------------------------------------------------- 

Antwoordstrook    De Vrije Markt Leuth 2016 

 
aantal kramen  : …….……stuks.           Kra(a)m(en)     BINNEN / BUITEN * 
        (* doorhalen wat niet van toepassing is.) 
 
 Inrichting al op zaterdag  (zet een kruis in het vierkant en vermeld uw telefoonnummer)  
 

 
Uw gegevens: naam            :…………..…………………….……………………….. 
 
 straat + huisnr.  :………………………………………………………….. 
 
 pc + woonplaats:……………………………………………………..…… 
 

E-mailadres :……………………………………………………..…… 
 
telefoonnummer : ……………………………………………….………… 
 

 
soort artikelen : …………………………………………………………………………. 

De opbrengst komt 
ook nu weer geheel 
ten goede aan de 

jeugd van de 
organiserende 

voetbalvereniging:

 

mailto:devrijemarkt.leuth@kpnmail.nl
http://www.devrijemarktleuth.nl/

