
 
 

 
 

 
 

Reus Aar-thur heet u hartelijk welkom op zijn  rommelmarkt in de 
Hoogleedse Rodenbachwijk, gelegen net naast Roeselare in het centrum van 
West-Vlaanderen. Duizenden bezoekers (+- 35.000) en  honderden marktkramers  
(ruim 1000 standen ) staan borg voor een hele leuke dag in een gezellige 
omgeving. Middagmaal, BBQ en frietkraam aan de tent. Meerdere toiletten op de 
omloop.  

Geen etenswaren en dranken behoudens de schriftelijke toestemming van 
de inrichters op de gesloten omloop. Verboden CWRM-beeldjes te verkopen. Film 
van de markt op onze website. 

Tot 1 juni  (tenzij eerder volzet – zie website of facebookpagina) ! kan men 
inschrijven voor 5 euro per 5 meter, met een minimum van 5 m. Daarna mag men 
niet meer storten op de bank zonder voorafgaand telefonisch akkoord via de 
rommelfoon.  Een plan van de markt kan men downloaden op de site – rubriek 
rommelmarkt  

 

Inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het te betalen bedrag op het 
rekeningnummer  BE67 7380 2415 9587 - KREDBEBB.   Vermeld in de mededeling 
met welke wagen(s) en/of aanhangwagen u deelneemt. Een telefoonnummer 
vermelden is tevens aanbevolen.  

Na betaling wordt de deelnamekaart (één per wagen) samen met een plan 
opgestuurd per post naar het adres via uw bankoverschrijving in de loop van de 
maanden juni en juli. U mag uw stand bezetten vanaf 5.30 uur in de morgen langs 
de ingang die u medegedeeld wordt op uw deelnemingskaart samen met de 
informatie die u zal ontvangen per post nadat u ingeschreven bent.  Meerdere 
bezoekersparkings ( meer dan 2.000 wagens) dichtbij de markt. 

Bezoek onze website (film, plan en info) www.aarthurfeesten.be  
 

ROMMEL - FOON :    +32  (0) 494 386 865 
 

AARTHURFEESTEN HOOGLEDE-FEESTTENT-KERELSTRAAT.  
   Vrijdag  19 u : MANILLEN-KAARTING 
  Zaterdag 19 u : Steak & Tomaat-Garnaal 

Vind onze facebookpagina leuk – zo blijf je altijd tijdig op de hoogte van onze activiteiten ! 

http://www.aarthurfeesten.be/

