Wuitenskomitee Hamme a/d Durme , vzw
Koninklijke Vereniging
Contactpersoon publiciteitskaravaan:
Johan De Ridder
Heirbaan 136, 9220 Hamme
Gsm : 0473/815263
e-mail : jodr01@hotmail.com

Geachte,
Zoals u wellicht weet vinden de 62ste wuitensfeesten plaats op 10, 11 en 12 maart 2018 met
als hoogtepunt op zondag 11 maart de ‘koddige, humoristische & folkloristische
wuitenscavalcade’.
Deze stoet wordt steeds voorafgegaan door de publiciteitskaravaan.
Het wuitenskomitee nodigt u graag uit om deel te nemen aan deze ‘reclamestoet’.
Waaraan moet u voldoen om deel te nemen? :
-

-

inschrijven tegen uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 (inschrijvingsformulier in bijlage of
www.wuitensfeesten.be)
U betaald op voorhand dmv overschrijving op reknr : BE36 2930 0627 8581 en u
ontvangt een factuur achteraf.
Na betaling ontvangt u ook een deelnemerskaart per ingeschreven voertuig, deze
dient u goed zichtbaar aan de voorruit van de wagens te bevestigen
Er werd beslist dat er geen bussen, trekker-opleggers, vrachtwagens, zware
tractoren en motorvoertuigen met een MTM hoger dan 3,5 T mogen niet deelnemen
aan de publiciteitskaravaan. We dienen een vlotte stoet te garanderen en met
zware/brede/lange voertuigen is dit niet mogelijk in de smalle straten van Hamme.
Indien u deelneemt met 3 of meer voertuigen die voldoen aan het bovenstaande
punt, dan geven wij u graag een korting van 20% op de totaalprijs.
Indien u zich inschrijft voor deze publiciteitskaravaan gaat u akkoord met het
reglement uitgeschreven door het wuitenskomitee. Het reglement kan u terugvinden
op www.wuitensfeesten.be of schriftelijk op aanvraag.

Hebt u nog vragen of meer info nodig?
Aarzel dan niet onze contactpersoon aan te spreken: Johan De Ridder, Heirbaan 136, 9220
Hamme, gsm : 0473/815263 of mail: jodr01@hotmail.com
Mede door uw inbreng worden het opnieuw onvergetelijke wuitensfeesten,
Wij danken u hier alvast voor,
Hoogachtend,
Etienne De Loose,
Voorzitter.
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