
Gezinsbond Hulste organiseert 

ism Gezinsbond Bavikhove 

Wanneer: zaterdag 2 oktober ‘21 van 9u30 tot 

12u30; 

Waar: Dorpshuis De Rijstpekker, Kasteelstraat 13 te 

Hulste; 

Wat: Baby- en kinderkledij, speelgoed, buggy’s, 

kinderwagens, autozitjes, zwangerschapskledij, … 

Gratis voor leden en niet-leden. 

We volgen de op dat moment geldende 

coronaregels 

 

Je wil iets verkopen: 

Inschrijvingen van  bondsleden van Hulste en Bavikhove hebben voorrang tot 
maandag 30 augustus 2021. Daarna kan iedereen inschrijven tot donderdag 16 
september (tenzij de zaal voortijdig volzet is). 

Een plaats reserveren kan via mail:   lieve.hans.hulste@telenet.be   

of met bijgaand formulier op het adres:  

Hans Vercruysse, Distelbosstraat 11, 8531 Hulste 

Inschrijving is pas definitief mits  betaling binnen de week na inschrijving. Het 

rekeningnummer wordt na ontvangst van uw aanvraag  meegedeeld. 

Praktisch: 

- Beschikbaar gesteld vloeroppervlak: min. breedte 2m, verder per meter;  
diepte 2m; 

- Per 2m wordt een tafel 1,20m op 0,80m ter beschikking gesteld; 

- Koopwaar uitstallen vanaf 8u15, ten laatste aanmelden tegen 8u45. 

- U staat zelf in voor de verkoop en neemt onverkochte goederen terug mee.  

- Enkel baby- en kindermateriaal zijn voor verkoop toegelaten. 

 

Kostprijs: 

- € 5/m voor leden (mits opgave lidnummer 2021), € 7/m niet-leden 
- Minimum verhuurde breedte 2m. 
 

Meer info:  
Hans Vercruysse, Distelbosstraat 11, 8531 Hulste; tel. 056-71 11 83 

 Frans Demets, Kuurnsestraat 24, 8531 Hulste; tel. 056-71 07 92 

 
Noteer alvast ook zondag 20 februari ‘22: Tweedehandsbeurs Bavikhove 

 
 

 

Tweedehandsbeurs 



 
 

Inschrijvingsformulier Tweedehandsbeurs zaterdag 2 oktober: 
 

Ondergetekende, ………………….……………………………………………………………  

Lidnr.:  …….…… - …….…… - ……….…  

Straat: ………………….…………………….…………………………… nr:. ………..   

Gemeente: ………………………….………………..…….  

Telefoon/GSM: ……… / ……………………………    

e-mail: ……………………………………………………………..……….…………………. 

Schrijft zich in als verkoper op de tweedehandsbeurs voor baby- en 

kindermateriaal van Gezinsbond Hulste en Bavikhove en heeft kennis 

genomen van de bovenstaande mogelijkheden en afspraken. 

Ik reserveer een breedte van …….. meter (minimum 2m) op een diepte van 

2m en betaal hiervoor  € 5/m (niet leden € 7/m) of € …………. totaal. 

 

 Datum: …………………………    

 

       

 Handtekening:…………………………………………………………….. 

 


