Zondag 5 mei: BEVRIJDINGSMARKT
Hier moet je zijn, hier moet je zijn ….
Komt dat zien, komt dat zien ….
Wie maakt me los, wie maakt me los ….
Zegt het voort, zegt het voort ….
En ja hoor, uiteraard hebben we dit jaar ook weer een gezellige markt in het feestweek programma
opgenomen. Na de boer- en dorpfair, de feestweekmarkt en de Loosdrecht lekker sportief markt van
afgelopen jaren; dit jaar de “bevrijdingsmarkt”.
Deze markt wordt een combinatie van alle voorgaande versies.
Zo hopen we dat vele verenigingen en clubs (zowel sport-, recreatie-, vrijetijds- als service gericht) zich
weer aanmelden om in een kraam of op een grondplek je te vertellen over de activiteiten en de
mogelijkheden van hun club. De sport of activiteiten promoten door middel van demonstraties of
bezoekers zelf mee te laten doen en te ervaren kan natuurlijk ook!
Hier moet je dus bij zijn!
Tijdens de markt wordt ook weer Til’s traditionele kook/bakwedstrijd georganiseerd; dit jaar gaan we
oliebollen bakken.
Ik hoor je al denken: zijn ze nu helemaal……..bij SLOEP. Oliebollenwedstrijd?
Ja, mensen, want bij een “Oud Jaar” horen nu eenmaal oliebollen.
Hoezo “Oud Jaar”??
Nou, dat zal ik je eens uitleggen:
De stichting SLOEP werd in december 1995 opgericht, dus volgend jaar in 2020 vieren wij met elkaar ons 5e
lustrum, en dat is een feestje waard, toch!
Vandaar dat we 2019 gebombardeerd hebben tot Oud Jaar…..en daar horen oliebonnen bij.
Echt op de laatste dag van de feestweek gaan wij ons “Oud Jaar” vieren met een oliebollenwedstrijd.
Wat moet je doen?
Bak thuis volgens je eigen lekkerste recept, je mooiste, beste en allerlekkerste oliebollen. Breng minimaal
10 oliebollen met vulling naar keuze mee (dat kunnen rozijnen maar ook andre lekkernijen zijn), En gaan we
proeven. De jurering wordt gedaan door onze ‘Koninklijke’ oliebollenbakker uit Oud Loosdrecht; Willem
Mur én een publieksjury. Uiteraard zijn er naast de EER ook leuke prijzen te winnen voor de lekkerste en
vaktechnisch beste oliebol. Geef je op en/of kom proeven komt dat zien en zegt het voort ….
komt dat zien en zegt het voort…
Wie maakt me los, wie maakt me los…
Jij? Kun jij de verleiding weerstaan?
Want naast de informatieve kramen en de bakwedstrijd bezoek je natuurlijk ook alle marktkooplui, de
hartelijke hobbyisten en prettige (semi) professionals met hun koopwaar. Leuke, lekkere (streek)
producten, mooie, handige, kunstzinnige en gewoon voor “de leuk” of ”heb” producten. Struin langs de
kramen van goede doelen, kramen met sieraden, snuisterijen, cadeautjes, brocante, handgemaakte of
(thuis) bereide artikelen. Zalige sateetjes, sambal, pizza’s, poffertjes, paling en patat, het is er vast allemaal.
Proef de smaak, de sfeer en koop … maak hen los.
Kortom op deze bevrijdingsmarkt tref je een enorm gevarieerd aanbod aan producten en activiteiten, dus
komt dat zien, komt dat zien op zondag 5 mei van 13.00 tot 17.00 uur
Wil je ook een kraam of standplaats op deze Bevrijdingsmarkt? Neem dan voor 27 april contact op met:
marjon@stichtingsloep.nl
Voor verenigingen is de kraam gratis, voor verkopers zijn de kosten € 15,00 per kraam/standplaats.
Verenigingen vragen wij ons te mailen wat jullie willen doen en wat jullie daarvoor nodig hebt, een kraam
of plek. Verkopers (particulier of (semi) professional): mail ons je gegevens en welke producten je aan de
man wilt brengen. Oliebollenbakkers mail ook dan ontvang je alle verder informatie over de wedstrijd
Zegt het voort, zegt het voort ….

