
 

 

 
 
Beste bewoners, 
 
Hij komt er weer aan! De altijd 
gezellige Garagesale bij de 
Eurowoningen.  
LET OP: nieuwe datum 
zaterdag 13 mei 2023 
 
 

 
Helaas moet de geplande Garagesale van begin april verzet worden naar zaterdag 13 mei. En nee, dit is geen 1 
april grap. Er is al veel werk verzet, veel enthousiaste bewoners die mee willen doen, veel Leusdenaren die zin 
hebben om weer een gezellig rondje rommelmarkt te doen in onze wijk. Helaas kan door verschillende 
oorzaken de evenementenvergunning niet voor 1 april beschikbaar zijn, wat ons heeft doen besluiten dat er 
een nieuwe zaterdag gepland moest worden. Net als vorig jaar gaan we er nu in mei een mooie Garagesale 
van maken en wel op 13 mei. Alle bewoners krijgen de komende dagen een brief in de brievenbus om hun 
hierover te informeren. Alle overige betrokken organisaties en vrijwilligers worden uiteraard ook deze week 
geïnformeerd over de nieuwe datum. 
 
Mocht je je al hebben opgegeven om deel te nemen  
Kijk in je agenda of je  zaterdag 13 mei ook kunt en wilt meedoen. 
-> Zo ja, je hoeft niets te doen. 
-> Zo nee, laat het weten aan de contactpersoon op je plein en je krijgt je bijdrage terug. 
 
Heb je je nog niet opgegeven en wil je wel graag meedoen op 13 mei 
-> meld je aan bij de contactpersoon op je plein, dan voegen we je toe aan de deelnemers. 
Kijk voor meer informatie op de achterzijde. 
 
Heb je je opgegeven als verkeersregelaar, je wordt de komende dagen gebeld om af te stemmen of je ook op 
zaterdag 13 mei beschikbaar bent. 
 

Laten we er op zaterdag 13 mei een gezellige zonnige Garagesale van maken! 
 
Namens de organisatie: 
Janny Appel | 06-19996467 | Finnmark 2 | janny.appel@groenstichting.nl 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Garagesale Eurowoningen = 
Op alle twaalf pleinen bieden de bewoners, in een gezellige sfeer, hun overbodige spullen, op de stoep van 
hun drive-in-woning, te koop aan. Het aanbod is breed en van goede kwaliteit; speelgoed, (kinder-)meubilair, 
(kinder-) kleding, sport- en hobbyartikelen, keukenspullen en verder alles wat men zoal op een rommelmarkt 
tegenkomt. Dus heb je nog spullen die weg mogen? Verkoop het zaterdag 13 mei op je eigen oprit! 



 

 

Aanmelden: 
We vernemen graag vóór 20 april a.s. of je dit jaar meedoet. Je kunt dit aangeven door een envelop met 
hierop naam en pleinnaam + nummer inclusief een bijdrage van € 8,00 in te leveren bij het contactpersoon 
van je plein (zie hieronder).  Goed om te weten: Wanneer je niet vooraf maar op  13 mei zelf de bijdrage voor 
deelname betaald, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de bijdrage met € 2,00 extra te verhogen. 
 

Verkooptijd: 
De officiële verkooptijd is van 09.00 tot 13.00 uur maar de ervaring leert dat vooral handelaren vanaf 08.00 
uur al een kijkje komen nemen. Voor deelname vragen wij een bijdrage van € 8,00 per oprit. Deze bijdrage 
gebruiken we voor de vergunning, verzekering, professionele verkeersbegeleiders, EHBO en promotie. 
  

Voorwaarden vergunning: 
Om de Garagesale goed te laten verlopen en de continuïteit van het jaarlijkse evenement te waarborgen, 
heeft de Gemeente Leusden een aantal voorwaarden gesteld aan de vergunning, te weten: er mag absoluut 
géén eten of drinken worden verkocht, wij hebben hiervoor geen vergunning. De Gemeente Leusden zal geen 
individuele vergunningen verstrekken binnen de Garagesale. Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan, 
ook niet op bestelling, dus géén reclame voor (eigen) bedrijven en diensten, géén reclameflyers uitdelen | De 
verkoop mag alleen op de oprit van de garage + de garage zelf plaatsvinden | Voorkom dat de Gemeente 
Leusden en derden schade lijden door jouw sale |Alle deelnemers dienen hun plein na afloop van de 
Garagesale te ontdoen van afval en niet verkochte spullen. 
 

Parkeren: 
Gezien de hoeveelheid parkeerders is in overleg met de Gemeente Leusden, Politie en Brandweer besloten 
onze wijk tijdens de Garagesale bij de toegangswegen met (halve) hekken, voorzien van inrij-verbodsborden, 
af te sluiten, zodat het voor derden duidelijk is dat parkeren in onze wijk niet is toegestaan.  
 

BELANGRIJK: Bewoners zijn van het parkeren in de wijk uitgezonderd maar maak het de verkeersregelaars svp 
gemakkelijk door deze brief mee te nemen als je de wijk verlaat, zodat je bij terugkomst vóór 13 uur hiermee 
(of op andere wijze) kunt aantonen dat je hier woont. Op de gehele Torenakkerweg zal die dag 
eenrichtingsverkeer gaan gelden waarbij de helft van de weg wordt afgesloten ten gunste van 
parkeerplaatsen. Verkeersregelaars met bevoegdheid zullen het parkeren begeleiden. De veiligheid van de 
bewoners van onze wijk en de bezoekers van de Garagesale staat hierbij centraal. Hulpdiensten moeten 
namelijk indien nodig snel en onbelemmerd toegang kunnen hebben. Attendeer je gasten op deze regeling! 
 

CONTACTPERSONEN PLEINEN 
Plein Naam  Telefoonnummer(s) 
Ardennen 60 Dennis Ebbers 06-52027063 
Aragon 10 Nienke de Weerd 06-39204413 
Bohemen 24 Annemarie Heijstek  06-22219409 
Bretagne 1 Yvonne Wolters 06-21290190 
Calabrië 25 Ingrid Kroeze 06-55891080 
Dalmatië 52 Petra Hakvoort 06-52679824 
Dordogne 4 Malou Vis 06-21556049 
Essex 3 Gwen Ferwerda 06-38253517 
Finnmark 52 Bianca Drachman 06-21276174 
Galicië 4 Robert-Jan Wildschut 06-51618986 
Gironde 16 Karen Textor 06-27878938 
Henegouwen 39 Joke Jacobs 06-27242325 

 


