
Tweedehandsbeurs kinderkleding en 
-speelgoed,  

baby-uitzet 
  

zondag 18 maart 2018 
Van 9.00 tot 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en sympathisanten,  
 
 

Op zondag 18 maart 2018  organiseren wij voor de 15e  keer een mogelijkheid om kinderspullen te 
verkopen (eigen stand, opbrengst volledig voor verkoper) 
 
Sinds vorig jaar gaf Marleen (klas 3) de fakkel door aan de leden van het oudercomité.  Lobke 
(kinderen in klas 1, 3 en 4) en Loth (kinderen in kleuter1, klas 2, 3 en 4) namen haar werk, samen 
met de andere leden van het oudercomité, zo goed mogelijk over. 
 
Wie interesse heeft kan bij ons terecht zolang er plaats is (ongeveer 36 tafels). 
 
Inschrijven kan vanaf 8 februari 2018! (uit ervaring weten we dat snel reageren het beste is, elk jaar 
moeten we mensen teleurstellen wegens volzet) 
 

INSCHRIJVEN KAN ENKEL VIA: beursreuzenhuis@gmail.com 
 

Vermeld: naam + voornaam , adres , telefoonnummer + e-mailadres + naam oudste kind in 
Het Reuzenhuis + aantal tafels aan 10 euro/tafel  

 
Een tafel kost €10. De tafel is ongeveer 2m50 op 80cm. 
 
U krijgt binnen de week een bevestiging van uw aanvraag. Indien niet, gelieve de inschrijving 
opnieuw te doen. 
 
Wij sturen u een bevestigingsmail met hierin het NIEUWE (sinds 2017) rekeningnummer waarop uw 
standgeld moet overgeschreven worden.  
Pas na betaling is uw inschrijving definitief. 
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Praktisch info 
 
Inschrijving 
 

● Inschrijven kan tot de beschikbare ruimte volzet is.  
● Mensen van het Reuzenhuis kunnen inschrijving vanaf 1 februari 2018. 
● Ook mensen van buiten de school zijn welkom. Deze kunnen inschrijven vanaf 8 februari 

2018. 
● Alle inschrijvingen verlopen rechtstreeks via het mailadres: beursreuzenhuis@gmail.com 
● Wij proberen elke mail binnen de week te beantwoorden. Hebt u geen antwoord ontvangen, 

gelieve opnieuw contact op te nemen.  
● Vanaf dit jaar is er een nieuw rekeningnummer. Gelieve dus niet op het gekende 

rekeningnummer te storten! 
● U bevolkt zelf uw verkoopstand. De opbrengst van de verkoop is integraal voor de verkoper. 

 
Voorzieningen 
 

● U kan standplaats huren per tafel.  
● 1 tafel kost €10. 
● Een tafel is ongeveer 2,50m lang en ongeveer 80cm breed. 
● Er is plaats rond de tafel om materiaal te plaatsen.  Let wel op dat de gangen open blijven 

voor kopers en kinderwagens. 
● U kan eventueel zelf een kapstokrek of wasrek meebrengen. Gelieve dit te vermelden bij 

inschrijving. 
● Indien u samen wil staan met iemand, kan u dit ook bij inschrijving vermelden. 
● We kunnen niet ingaan op voorkeursplaatsen. Wie eerst vraagt, krijgt de eerste tafel… enz. 
● Niet verkochte spullen, papier, karton… worden door de eigenaar terug meegenomen. 
● Klaarzetten kan vanaf 7:30 op zondag 18 maart 2018. 
● Er zal een bar zijn voor de dorstigen. 
● Croque monsieurs te verkrijgen vanaf 10:30. 

 
Contact 

● Heeft u nog vragen, dan kan u terecht bij Lobke of Loth (oudercomité) of via 
beursreuzenhuis@gmail.com 

 


