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1. Wij prijzen ons als Stichting De Essche Bierpomp gelukkig als u deelnemer 

bent of wordt op het Bierpompfeest op Hemelvaartsdag. Uw medewerking als 

standwerker / hobbyist / verzamelaar of als vertegenwoordiger van een 

vereniging of Stichting wordt hoog gewaardeerd. 

2. Als u een kraam wilt, kunt op de plattegrond op de website zien welke bezet 

zijn. Indien meerdere aanvragen voor dezelfde kraam binnenkomen, besluit het 

bestuur. 

3. U wordt om 12.30 uur op het Marktplein verwacht, indien nodig spreken we 

nog enkele details door en gaan aan de slag met het inrichten van het 

feestterrein. 

4. Van u wordt verwacht dat u de kraam of de voor u aangewezen ruimte uiterlijk 

13.30 uur heeft ingericht. U wordt dringend verzocht om rond 18.00 uur, maar 

niet eerder dan 17.30 uur, uw kraam af te breken en de plaats netjes achter te 

laten. Afval dient u zelf te verwijderen. 

5. Als u stroom nodig heeft op de kraam dient u dit van tevoren bij de organisatie 

aan te geven en ZELF een voldoende lang netsnoer/verdeeldoos, 25 meter, mee 

te nemen. 

6. De kosten voor de kraam komen voor rekening van de organisatie van het 

Bierpompfeest 

7. Het verkopen van etenswaren is niet toegestaan. Uitzonderingen: 

1. Het bestuur streeft er naar één kraam voor de verkoop van etenswaren te 

gunnen ten behoeve van een goed doel of een actie van een vereniging 

t.b.v. de Essche gemeenschap. Het bestuur beslist over de gunning. 

Voorwaarden: 

a. de etenswaren worden ingekocht bij een Essche Ondernemer 

b. De kraam is bemand van de start van het Bierpompfeest om 14:00 

uur tot aan het einde van het avondprogramma! 

2. Er is ruimte voor 3 commerciële kramen waar tot maximaal 19:00 uur 

eten wordt verkocht om de bezoekers van het Bierpompfeest de 

gelegenheid te geven om op het Marktplein een hapje te eten zodat zij 

daarvoor niet de doorlopende festiviteiten hoeven te verlaten. 

8. Wij gaan er van uit dat u in het kader van algemeen nut, belang en veiligheid 

deze dag de aanwijzingen van het organisatiecomité zult volgen. 

9. U bent van harte welkom voor een consumptie bij onze onbezoldigd biertapper 

aan de Bierpomp, direct na het welkomstwoord aan de nieuwe inwoners van 

Esch. 

10. Veel succes en plezier bij het Bierpompfeest. 

 

Het Stichtingsbestuur 

SPELREGELS  KRAAMHOUDERS  


