
Westzaanse Winter Fair
Zaterdag 14 december 2019 van 16:00 - 22:00 uur

Een sprookjesachtige winter Westzaan vol twinkelende lichtjes, ijspret en warme 
vreugdevuren. Tijdens de Winter Fair geniet je samen van de warmte van elkaar en van de 

vele activiteiten en entertainment.

Tijdens de WinterFair belichten we het dorp Westzaan.
Wat voorop staat is dat de saamhorigheid van de mensen in het dorp en de versierde tuinen in 
combinatie met een gezellige Kerstmarkt, theater & muziek, culinaire versnaperingen, kunst en 
entertainment, de leidraad vormen van het Westzaanse Winter Fair!

De Westzaanse WinterFair is bestemd voor Westzaanse buurtbewoners en bezoekers buitenaf 
(inwoners Zaanstad en buiten de regio). De WinterFair wordt dit jaar georganiseerd door stichting 
Westzaanse Gemeenschap in samenwerking met PUUR ZAANS. We hebben de handen ineen 
geslagen en gaan er een prachtige editie van maken!

Doel
• Het stimuleren van plaatselijk muziek, theater en dans talenten, wij bieden ze een podium!
• Oog voor de versierde winterse tuinen, de Zaanse houtbouw en rijksmonumenten
• De saamhorigheid van de mensen in het dorp
• Aandacht voor de ondernemers in het mooie lint dorp Westzaan
• Gezelligste kerstmarkt van Zaanstad met vreugdevuren

Doelpubliek
• Buurtbewoners Westzaan, inwoners Zaanstad, inwoners Wormerland, mensen buiten de regio 

(denk hierbij aan Tuindorp Oostzaan, Amsterdam, Purmerend, Heemskerk, Uitgeest etc.)

Leeftijd
• Alle leeftijden 

Geslacht
• Mannen en vrouwen

Locatie
• Westzaan Noord; Vanaf ’t Reght Huys (Kerkbuurt) tot in de Zeilenmakersstraat/ de Weelbrug

Datum en tijd
• Zaterdag 14 december vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur

USP
De Westzaanse WinterFair, voor de Saamhorigheid van de mensen en promotie van het prachtige 
lint dorp met Zaanse houtbouw, molens en monumentale gebouwen.



Algemene informatie

Wat kan men verwachten tijdens de Winter Fair?
Een wandeling langs de kramen in de Kerkbuurt met versierde winterse tuinen, twinkelende 
lichtjes, Kerstmarkt met een vleugje vintage en lifestyle, straatartiesten, singer songwriters, 
ijspret, kinderactiviteiten, foodtrucks, gezellige bar’s, knapperende vuurkorfen, intieme 
huiskamerconcerten, verhalen vertellers, workshops, kunst, theater, muziek en nog veel meer .

GRATIS ENTREE

Teamspirit
De gehele organisatie is in handen van de Westzaanse Gemeenschap en haar vrijwilligers. De 
mensen, de scholen en de ondernemers uit het dorp helpen een handje door materialen en ruimte 
ter beschikking te stellen. De Westzaanse WinterFair heeft dus geen winstoogmerk en gaan 
we met z’n allen er voor zorgen dat het wederom weer een succesvolle Westzaanse WinterFair 
wordt.
Door samenwerking met Puur Zaans en met lokale partijen, de juiste inzet van vrijwilligers 
met diverse achtergronden, de saamhorigheid van mensen in het dorp en de verbondenheid 
met Westzaan, de ondernemers & deelnemers zorgt er voor dat de Westzaanse WinterFair zo 
bijzonder maakt.



Inschrijfformulier
Kerstmarkt Westzaanse WinterFair

 Kosten Staplek Kerstmarkt / huur Marktkraam incl. sfeerverlichting 
 € 65,00 incl. BTW per kraam (L300 x H250 x D100)

 Kosten voor extra kramen: 
 2 kramen, per stuk: € 55,00 
 3 kramen, per stuk: € 50,00

 
 Kosten voor 230Volt elektriciteit:

 1x 230: € 15,00 incl. BTW

Tarieven

Inschrijfving 
Westzaanse WinterFair

zaterdag 14 december 2019, 16:00 - 22:00

Voor algemene voorwaarden en uitgebreide richtlijnen 
ga je naar de website van de Westzaanse Gemeenschap: www.westzaan.nl 

Mailen mag ook: winterfair@westzaan.nl

Uw naam:______________________________________________________________________________ 

Uw  email:______________________________________________________________________________

Uw  telefoonnummer:____________________________________________________________________

Uw product(en):___________________________________________________________

Uw handtekening:_______________________________________________________________________

IBAN Bankrekeningnummer:
(eenmalig incasso)

Maakt u gebruik van een warmtebron? 
Graag  hieronder bij opmerking doorgeven!



Voorwaarden en richtlijnen

Voorwaarden en huisregels Kerstmarkt:

• Je voldoet het inschrijfgeld, voorafgaand aan het evenement.
• Huur marktkraam is inclusief sfeerverlichting. 
• De hoeveelheid stroomverbruik voor eventuele apparaten/ warmtebronnen dient u bij 

inschrijving aan te geven.
• De Kerstmarkt is geopend vanaf 16:00 tot 22:00 uur.
• Het huurbedrag kan gestort worden op rekening van de Westzaanse Gemeenschap o.v.v.  

WinterFair Westzaan én uw naam, bankrekeningnummer: NL04 RABO 0370 1159 96
• Zodra wij het aanmeldformulier én de betaling binnen hebben is het defi nitief.

Huisregels Kerstmarkt:
• Melden vanaf 10:00 uur, bij de organisatie 
• Als uw aanmelding en betaling bekend zijn, ontvangt u een locatie en kraamnummer
• Opbouw geschied tussen 11:00 en 15:00! Beslist niet later!
• Graag uw waren direct uitladen, auto wegzetten en dan pas uitpakken
• De auto kan niet bij de kraam blijven staan, er is voldoende parkeergelegenheid in het dorp
• Na 15:00 worden er geen auto’s meer toe gelaten rondom de marktkramen
• Het is NIET TOEGESTAAN om elektronische apparaten aan te sluiten op de eventuele 

aanwezige haspels, zonder overleg
• Eigen sfeerverlichting NIET TOEGESTAAN, mits aangevraagd of op batterij.
• Neem eigen dekzeil mee en evt een haspel/verlengsnoer van minimaal 40 mtr.
• Afbreken en opruimen geschied vanaf 22:00 uur
• Voor 22:00 uur worden er geen auto’s toegelaten rondom de marktkramen
• U dient de omgeving en marktkraam netjes en schoon achter te laten. Hiervoor stelt de 

organisatie 1 vuilniszak beschikbaar. Vuilnis dient u zelf mee terug te nemen. Gebeurt dit niet 
dan ontvangt u een boete van € 75

Contactpersonen kraamverhuur: 
Denise de Vries en Ingrid Jahn
denise@puurzaans.nl / 06-46031766
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl / 06-17171793

Voor meer informatie mail ons: winterfair@westzaan.nl


