
ECO & BOERENMARKT WAARLOOS 

Basisconcept 
 

Wat? 

 Een openlucht straatmarkt met standhouders die duurzame producten en/of 
activiteiten aanbieden. 
Met duurzaam wordt bedoeld:  
o ecologisch verantwoord  en/of 
o van en voor “lokale” productie en consumptie en/of 
o ondersteunt de lokale landbouw en/of 
o gemeenschapsversterkend en/of 
o volgens de “Fair Trade” principes (eerlijke prijzen en goede arbeidsomstandigheden) 

 
Waar? 

 Waarloos, Ferdinand Maesstraat 95 (omgeving Berkenhof)  
 
Wanneer? 

 De laatste zondag van augustus, als de maandag erna op school een verlofdag is 
 Dus  zondag 28 augustus 2022 
 De markt is geopend van 10 tot 15 uur 

 
Samenwerkende organisaties? 

 Lokaal Bestuur Kontich 
 Landelijke Gilde Waarloos 
 Jeugdhuis Den Trap 
 Diverse Waarloose verenigingen 

 
Contactpersonen? 

 Leo Wachters (eindverantwoordelijke) 0472 02 07 33 
 Dirk Braeckmans (standen)   0495 22 66 29 
 Fons Hendrickx (interim-coördinator) 0476 99 58 56 

 

Afspraken in verband met deelname 
 De standhouders schrijven zich bij voorkeur in via de website 

(waarloos.landelijkegilden.be) en melden hun deelname vooraf ten laatste 15 juni 
bij de Landelijke Gilde van Waarloos. 

 De standhouders betalen geen standgeld, maar storten bij inschrijving wel een 
“aanwezigheidswaarborg” van 30 € op rekening BE83 7331 3800 0415 van de 
Landelijke Gilde Waarloos met vermelding: “Eco- en Boerenmarkt - naam 
Standhouder”. De waarborg wordt terugbetaald na deelname. 



 Annuleren met terugbetaling van waarborg kan tot 2 weken voor de markt. 
Terugbetaling zal ook gebeuren bij onvoorzienbare omstandigheden zoals een 
pandemie. Slecht weer is geen geldige reden en een markt met veel lege plekken is 
niet mooi. 

 Deelnemers aan de markt worden normaal niet betaald door de organisatie, tenzij de 
gemeente Kontich in samenspraak met de Landelijke Gilde hier anders over beslist 
om het uitzonderlijke karakter van de deelnemer te stimuleren. 

 De standhouders verkopen voor eigen rekening. 
 De standen kunnen opgezet worden tussen 7 en 9 u.  Daarna worden alle wagens die 

niet nodig zijn verwijderd en wordt de markt afgesloten voor alle verkeer. Er worden 
elders parkeerplaatsen voorzien voor de standhouders. 

 De markt eindigt om  15 uur en daarna kan je terug met de wagen door. 
 

Infrastructuur en veiligheid 
 

 De aftappunten voor water en elektriciteit staan op het standplaatsenplan. 
 De Wc’s van het Berkenhof mogen gebruikt worden. 
 De standhouder voorziet zelf vuilnisbakken/zakken op een zichtbare plaats en 

neemt zelf zijn afval mee. 
 Voor bekers, glazen, borden en tassen mogen enkel herbruikbare materialen 

gebruikt worden. Laat ons weten of je proevertjes of drank wenst aan te bieden. 
 De standhouders die gebruik maken van gas of kookvuren, moeten 

een branddeken en brandblusapparaat  op een goed bereikbare en zichtbare plaats 
opstellen. 

 Standhouders die zich niet houden aan deze regels verliezen het recht op 
terugbetaling van hun waarborg. 

Administratie 
 

 De organisatie regelt alle nodige administratie en afspraken met het 
gemeentebestuur in verband met veiligheid, plaatsing dranghekken en signalisatie. 

 De organisatie maakt vooraf een genummerde standplaatsenplan. Dit kan vooraf 
geraadpleegd worden op de website. Het is pas net voor de markt definitief. De 
standhouder houdt zich aan de voorziene plaats. 

 Enkele dagen voor de markt wordt nog eens een update van de laatste praktische 
afspraken gestuurd naar alle deelnemende standhouders.  

 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of 
ongeval. U neemt deel op eigen risico. Zorg voor een goede 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 Pandemie 
Houd de website in de gaten met eventueel nieuwe maatregelen. Wij houden hem 
up-to-date en verwittigen wanneer de maatregelen veranderen. 

  



Animatie 
 

Naast verkoopstanden moedigen we de standhouders ook aan om demonstraties of doe- 
activiteiten te organiseren en/of recepten en proevertjes aan te bieden. De 
marktorganisatoren voorzien zelf volgende animatie: 

 Muzikale opluistering door de Koninklijke fanfare Sint Cecilia 
 Jeugdhuis "Den Trap" organiseert jeugdanimatie in het kader van zijn “open 

jeugdhuisdagen” en bemant ook een cafetariatent achter Berkenhof 
 De Ludo’s bakken spek met eieren en ze zorgen ook voor lekkere dessertjes 
 Wij zorgen zelf voor kinderspelen zoals caviaspel, eendjes vissen, Pat de rat en 

touwtje-trek 

Communicatie en publiciteit 
 

 De communicatie tussen de standhouders en het organisatieteam verloopt bij 
voorkeur via e-mail: landelijkegildewaarloos@gmail.com. 

 De markt wordt vanaf mei aangekondigd op de website en in het gemeenteblad van 
Kontich, in het programmaboekje van Jeugdhuis Den Trap, in de streekkranten, op de 
websites en in de tijdschriften van meewerkende organisaties, enz. 

 Het organisatieteam ontwerpt een affiche en flyers. Die worden digitaal en via 
huisbedeling verspreid vanaf begin juli. Iedere deelnemer kan exemplaren bestellen. 

 Alle info in verband met de Eco & Boerenmarkt wordt steeds verder aangepast op de 
website Eco- en Boerenmarkt | WAARLOOS (landelijkegilden.be). Daar vind je het 
inschrijvingsformulier, de praktische info en afspraken, het standplaatsenplan, het 
overzicht van de deelnemende standen, de affiche en de flyers. 

 


