
 

Beste ondernemer, vereniging, hobbyist of belangstellende,  
 
Zaterdag 14 december organiseert Commissie Dorpsbelangen Annen voor de 10e keer de Kerstfair in Dickensstijl! We 
pakken dit jaar extra groots uit en bieden u een leuke mogelijkheid om uw product(en) te promoten en/of te verkopen.  
 
Van 15.30 – 19.30 uur vindt de kerstfair plaats rondom het voorterrein van het dorpshuis. Ook zijn er een beperkt aantal 
plekken in het dorpshuis beschikbaar.  
 
Ook dit jaar verzorgen wij een gezellige kerstsfeer met fakkels, schapen, ezel en vele figuranten in Dickensstijl met 
straattheater. Daarnaast is er voor de kinderen o.a. een ijsbaan en broodbakken boven een kampvuur en een 
snowboardsimulator voor jong en oud! 
 
We hebben nog een aantal andere activiteiten in petto, maar daar wordt nog hard aan gewerkt. We gaan voor een 
spetterende 10e editie! 
 
Algemene informatie:  

• We willen graag van u weten welke producten u van plan bent 
te verkopen.  

• Om te voorkomen dat er te veel van hetzelfde wordt 
aangeboden kan het voorkomen dat we contact met u 
opnemen en een alternatief voor te stellen. 

• Kledingvoorschrift standhouders: “Dickensstijl”. U kunt 
hiervoor zelf kleding regelen. Ook is er kleding te huur via 
Commissie Dorpsbelangen voor € 5,- per kostuum. De kleding 
kan 14 december tussen 13.00 uur en 14.30 uur worden gepast en worden opgehaald in de kleedruimtes van de 
sporthal, grenzend aan de Kerstfair.  

• De huur voor de kraam mag vooraf worden overgemaakt op rekening van de Commissie Dorpsbelangen. Bij de 
bevestiging van deelname krijgt u van ons de factuur.   

• De kraam kan vanaf 13.30 uur worden ingericht. Alles moet uiterlijk 15.30 uur klaar zijn. 
 

Commissie Dorpsbelangen biedt u meerdere mogelijkheden voor een “Kerstkraam” aan.  Dit jaar bieden we drie 
verschillende opties tegen een gereduceerd tarief!  Door de verschillende opties is het ook voor een hobbyist een 
aantrekkelijke manier om het creatieve waar te laten zien!   
De kraam wordt voor u opgezet, incl. een stroompunt. De aankleding/ verlichting moet u zelf regelen.  We willen graag 
vooraf van u weten welke elektrische apparaten u gaat gebruiken.  
Op het bijgevoegde opgaveformulier vindt u de mogelijkheden.  
 
Ook voor verenigingen en/of stichtingen hebben we nog leuke ideeën! Denk aan kerstboom werpen, een curling baan, 
een kraam met oud Hollandse spelletjes, workshop kaarsen maken, blikgooien, ballon darten, Priksleeën, koekhappen, 
taart gooien, ander soort eten b.v. kerstmarkt koeken, gesuikerde appels, gebakken champignons etc.  
 
Mogen we u ook (wederom) als standhouder op de Kerstfair verwelkomen?  
 
In de komende weken nemen wij contact met u op. Zo kunnen we gelijk e.e.a. met elkaar afstemmen.  



Bent u er al uit? Dan mag u het bijgevoegde formulier ook invullen en 
mailen naar: kerstfairannen@gmail.com  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anneke, Roland, Wim, Tamara, Marlous en Fenja van de 
Kerstfaircommissie, Commissie Dorpsbelangen Annen 
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