
 

 

 

 

 

Informatie KLEEDJESMARKT Koningsdag in Gasselte 

 

Kleedjesmarkt voor kinderen 

Woensdag 27 april 2022 vieren we Koningsdag in Gasselte! Voor deze dag hebben we 

verschillende activiteiten georganiseerd. Wij vinden het super leuk als jij hierbij aanwezig 

bent! Om 10:00 trappen we af met een vrijmarkt waar je op een kleedje je spulletjes mag 

verkopen. Of ga jij misschien geld verdienen door gitaar te spelen, of verkoop je iets 

anders?  

Hieronder staat meer informatie over: waar, hoe laat en hoe we dit samen tot een succes 

gaan maken. We hopen dat jij erbij bent op Koningsdag 2022! 

Voor wie?  

o Ieder kind uit Gasselte en omstreken mag op de kleedjesmarkt staan om 

spulletjes te verkopen. 

o Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dit is de reden dat de 
vrijmarkt alleen is bedoeld voor kinderen uit Gasselte e.o.  

o Inschrijven is niet nodig. 
 

Waar is het? 

o De vrijmarkt vindt plaats op de parkeerplaats bij de Trefkoel. 

o Daaromheen worden ook andere activiteiten georganiseerd. 

Aanvoer en opbouw 

o Vanaf 09:00 mag je beginnen met aanvoeren en inrichten van je kleedje. 

o Voor elke parkeerplek geldt, 1 kleedje. Ieder kind beschikt dus over 1 

parkeerplek. 

o Als om 10:00 blijkt dat er nog voldoende plekken over zijn, dan mag je 

wel wat naar links of naar rechts uitbreiden natuurlijk.  

o Auto’s zijn op de parkeerplaats niet toegestaan; niet voor het aanvoeren en ook 

niet voor het afvoeren. 

o Op het grasveld naast de Trefkoel zijn wel tijdelijk auto’s toegestaan.  

o Er is begeleiding aanwezig; volg de aanwijzingen van de begeleiders op, deze zijn 

herkenbaar aan de gekleurde hesjes.  

Kom lopend, dat heeft de voorkeur! 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Gebruik 

bijvoorbeeld je kruiwagen, grote shoppers, bolderkar of winkelwagen om je spulletjes aan 

te voeren.  

 

 



 

Slechts een klein deel van het grasveld naast de parkeerplaats  

wordt ingericht om langdurig te parkeren. Deze plekken zijn bedoeld  

voor personen die minder goed ter been zijn.  

Wat mag je (niet) verkopen? 

X levende dieren; 

X commerciële artikelen; 

X alcoholische dranken; 

X ook is het gebruik van gasflessen niet toegestaan;  

O het is wel toegestaan om bijvoorbeeld zelfgemaakt koekjes en ranja te verkopen. 

Muziek 

We vinden het leuk als je muziek komt maken, maar je mag je muziek niet aansluiten op 

een versterker.  

Opgeruimd staat netjes! 

o Uiterlijk 13:00 moet je plekje weer vrij en opgeruimd zijn.  

o Na afloop van de vrijmarkt neem je al je overgebleven spullen weer mee naar 

huis. Je laat dus niets achter, geen afval en ook geen spullen. 

o Er zijn extra vuilnisbakken aanwezig om je daarbij te helpen. 

Vanaf 12:00 vinden er ook verschillende activiteiten plaats! Na de kleedjesmarkt is er dus 

nog heel veel leuks te doen! 

We zien je graag op 27 april; Koningsmarkt Gasselte 2022 

 

Hartelijke groet, 

De Oranje Club van Gasselte 

 

 

 

 

 

 

 

PS: heb je nog meer vragen over de kleedjesmarkt, neem dan contact op met Natasja 

Ausema via tel: 06 52 51 70 52  

 


