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Op zaterdag 26 augustus 2017 van 08.00 tot 17.00 uur organi-
seert Mannenkoor Beeker Liedertafel in de omgeving
Molenstraat - Raadhuispark in Beek de traditionele Kelder
Zolder Markt. Naast de bekende activiteiten van en voor vol-
wassen standhouders biedt de markt nu óók speciaal vertier
voor de jeugd.

Traditie

De gezellige en sfeervolle Kelder-Zolder-Markt is een jaarlijks
terugkerend evenement op de laatste zaterdag van augustus.
Op deze rommelmarkt staan ruim 200 standhouders die hun
waar verkopen. Van speelgoed, boeken, cd's, dvd's en lp's tot
kleding, huishoudelijke spullen, servies en curiosa van antiek
tot hedendaags. 

Marktgedeelte voor kinderen

De markt heeft in het Raadhuispark een gedeelte speciaal in-
gericht met standaard marktkramen die  jeugdigen voor een
aangepaste prijs (10 euro) kunnen huren. De jeugdactiviteiten
worden opgefleurd met o.a. een draaimolen.

Open Podium

Wie treedt er in de voetsporen van Justin Beaver of Ariana
Grande? Tijdens de Markt wordt er tussen 10.00 en 15.30
uur een OPEN PODIUM  georganiseerd. Een talentenjacht
voor jongens en meisjes die willen optreden met een zang-
of dansact. 

Deelne(e)m(st)ers kunnen zich vóór 15 augustus opgeven
via mail: kzm@beekerliedertafel.nl. 

Hapjes en drankjes

Bij een gezellig evenement past natuurlijk de gelegenheid
om een hapje en een drankje te nuttigen. Hiervoor kan
men aanschuiven op de pleisterplaats onder de bomen
centraal gelegen op het markt terrein. Geniet van kof-

fie/thee of frisdrank, een biertje en een glas wijn. Daarbij zal
een Luikse wafel, een aangekleed broodje of een frietje met
…….. zeker smaken. Laat je verrassen!

Marktkraam of grondplaats huren

Staat je zolder, kelder of garage vol met spullen die niet meer
gebruikt worden ? Kom zelf een dag op de markt staan.
Ervaar hoe leuk het is je eigen spullen te verkopen. Tot 21 au-
gustus kun je een marktkraam of grondplaats reserveren via
de website www.beekerliedertafel.nl. 
Voor het huren van een jeugdigen marktkraampje kan men
via e-mail een deelnameformulier bestellen. 
Mail je gegevens naar: kzm@beekerliedertafel.nl. 

Meer informatie gewenst? 
Gebruik het eerder genoemde website/e-mail adres of neem
contact op  met de coördinator van de Kelder Zoldermarkt,
Math Goessens : 06 - 51 84 16 69 (na 19.00 uur).

Kelder Zolder Markt voor en door jong en oud
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Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

LET OP: GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

van maandag 31 juli t/m zaterdag 19 augustus

zijn wij geopend van 8.00 tot 14.00 uur
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