Beste bewoner,
Op zaterdag 23 april 2016 wordt er op het Havenhoofd de Hoodse Marktdag gehouden door de
bewoners van het dorp.
Tot nu toe zijn 41 kramen verhuurd. De kraampjes zullen op de Breenstraat en het Duinroosplein
worden geplaatst. Hierbij zal zo veel mogelijk het pad naar de woningen vrij gehouden worden.
Om er een gezellige en vooral veilige dag van te maken, zal de Breenstraat ter hoogte van het
Haveneind en de Stellingweg van 7.00 uur tot 17.00 uur afgesloten worden. Dit betekent dat vanaf
7.00 uur niet meer in of uit gereden kan worden. De huizen aan de Breenstraat, Duinroosplein en
Blauwe distelstraat zijn dus niet bereikbaar met de auto.
Denkt u er aan uw auto tijdig te verplaatsen? Op de Peekaai en aan het Haveneind is gelegenheid om
de auto te parkeren.
Na afloop van de rommelmarkt is er de gelegenheid om een borrel te drinken samen met de
buurtbewoners op de afloop van een gezellige en geslaagde dag. U bent hiervoor ook van harte
uitgenodigd.
Voor vragen zijn bereikbaar: Annemarie Mewe (06 29391501) en Inge Hameeteman (06-12758551)

Overige informatie:
- Ten behoeve van de veiligheid en het plaatsen van de kramen zal de Breenstraat ter hoogte van het
Haveneind en de Stellingweg worden afgesloten.
- De kramen worden vanaf 6.30 uur geplaatst op de Breenstraat en het Duinroosplein.
- De kramen worden aan weerszijden van de Breenstraat en het Duinroosplein geplaatst. Er wordt zo
veel mogelijk rekening gehouden met de ingang van de woning.
- De rommelmarkt start om 9.00 en eindigt om 15.30 uur
- Bij storm gaat de rommelmarkt niet door.
- Na afloop van de rommelmarkt ruimt iedereen zijn eigen rommel op.
- Gezamenlijk zorgen we voor het opruimen van de straten. De kramen worden om ca. 16.00 uur
opgehaald.
- Na afloop van de rommelmarkt drinken we met z’n allen een borrel op het Duinroosplein en
toosten we op een geslaagde dag.
- Bezoekers en bewoners kunnen parkeren op het Haveneind en op de Peekaai.
- De straten moeten voldoende worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten indien nodig er langs
kunnen.

