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uw kenmerk

L. Nieuwkerken
2. Sinaai Stenenmuur
3. Sinaai Dries
4. Belsele
5. Sint-Nikl"aas

programma jaarmarKen 2020 stad Sint-Niklaas

Beste deelnemer

A[s trouwe deelnemer aan de jaarmarkten nodigen wij je uit op de jaarmarkten georganiseerd
door de stad Sint-Nikl.aas in 2020. Het cotLege van burgemeester en schepenen besliste in
zitting van !7 februari 2020,5 jaarmarkten te organiseren.

maandag L3 april.
maandag 1,juni
zaterdag 26 september
woensdag L1 november
woensdag 2 december

ons kenmerk
PLo/-/2020/105/HaB

bijlagen
programmaboekje - inschrijvingsl.ijsten

keuring vanaf 10u
keuring vanaf 10u
keuring vanaf 14u
keuring vanaf 10u
keuring vanaf 13u

N ieuwkerkenstraat
Ktokke Roe[andlaan
Dries
BeLiel.edorp
Grote Markt

Voor alte jaarmar:kten van grondgebied Sint.Niklaas dien je zoals vorig.jaar jouw deelname
bekend te maken via de voorinschrijvingen. EnkeI wie vooraf ingeschreven is, wordt tot de
pÍijskampen toegel.aten. Getieve rekening te houden met dê inschriivingsperiode. All.e
ingeschreven dieren moeten een half uui voor dê start van de keuring op de keurpl.aats
aanwezig zijn en er bl.ijven tot de keuring afgelopen is. De werking van de keurraad zat stipt
beginnen. De keurraad zal de vol.gorde van de keuring bepalen. De dieren die niet tijdig ter
keuring worden aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zul.l.en

onherroepelij k worden uitgesl.oten

Opgel.et: Het startuur van de jaarmarkt Sinaai Dries en Sint-Nikl.aas Grote Markt wijkt af van de
andere jaaimarkten. Dit jaar zal de keuring beginnen om ].4 uur in Sinaai en om 13 uur in Sint-
Nikl.aas. ALLe ingeschreven dieren moeten een haLf uur voor de start van de keuring aanwezig
zijn op de keurpl.aats en er bl.ijven tot het einde van de keuring.
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Er is onder geen enkele voorwaarde een spl.itsing van de reeksen mogel"ijk. A[[e onvoorziene
gevaU.en zu[[en besList worden door de keurfaad, die vol.l.e bevoegdheid bezit. Het bestuur is
niet verantwoordel.ijk voor gebeurLijke ongevalten van weLke aard ook.

Voor de jaarmarkt in Nieuwkerken en Sinaai Dries witlen we de aandacht vestigen op de plaats

van de camions.
r Nieuwkerken: Gezien in het Berkenhof een rommelmarkt georganiseerd wordt, moeten

de camions met de paarden in de Nieuwkerkenstraat staan in het verlengde van de

ringen.
. Sinaai Dries: Op de Dries staat enkel de ring voor het gemeentehuis en is parkeren niet

mogeLijk. De camions kunnen terecht in de Katharinastraat.

Nieuw dit jaar is de reeks miniatuurpaarden, die is enkel. voorzien op de jaarmarkt van Sinaai

DrieÈ. Op de andere jaarmarkten worden hiervoor geen prijzen voorzien.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Verhulst Fi Baeyens

algemeen directeur sc epen
Lieven Dehandschutter
burgemeester


