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Beste bewoner van Lillo, 

wij zijn het collectief Klopjacht,  de nieuwe organisatoren van Lillo-Sjacherdorp. 
Kwiek van geest, kort van stof doch rad van tong, met het hart op de juiste plaats. 
We nemen vanaf hier de fakkel over van Achilles en gaan met veel goesting ’t 
avontuur aan. 

Onze excuses voor het zeer late berichten. Met een overvolle zomeragenda ontbrak 
het ons steevast aan tijd om met Sjacherdorp van slag te gaan. Op zondag 18 
augustus 2019 presenteren we graag een eerste keer Lillo-Sjacherdorp (n° 42). Net 
als vorige organisatie hechten wij veel belang aan een gezonde, positieve en 
verrijkende wisselwerking tussen alle betrokken actoren. Lillo-Sjacherdorp door en 
voor het volk is voor ons de essentie. 

We willen jullie graag kort en duidelijk briefen omtrent onze plannen met Lillo-
Sjacherdorp. In hoofdzaak ambiëren we 3 doelstellingen: het behouden, versterken 
en raffineren van de traditionele rommelmarkt (het traject, de vaste standplaatsen, 
de gekende nummering,…) en zijn karakteristieken (Antwerpse Stadstrommelaars, 
Radio Minerva,..) We beginnen alvast met het behoud. Tis dan ook de hoogste tijd 
me dunkt.  

In bijlage vind u de nodige info & instructies om in te schrijven als standhouder voor 
de markt van 18 augustus. Wil u graag een eigen stand voor uw pand, laat het ons 
even weten (geen deelnamekosten). We doen het nodige iedereen zijn vaste 
vertrouwde standplaats/nummer te voorzien. Gelieve ons de gevraagde info, liefst 
per mail of post, door te sturen. Na verwerking van deze gegevens ontvangen jullie 
een officiële bevestigingsmail met persoonlijk standplaatsnummer en is de 
inschrijving volledig. 
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Voor vragen,  info of opmerkingen omtrent de rommelmarkt op 18/08 kan u terecht 
op onze website www.lillosjacherdorp.be; 
of u kan rechtstreeks contact opnemen via info@lillosjacherdorp.be; 
of u kan de contactpersoon organisatie (Jelle Hens) rechtstreeks contacteren via 
jelle@lillosjacherdorp.be.  
Tijdens het evenement (18/08 tussen 06:00 & 18:00 uur) is de organisatie 
telefonisch bereikbaar op 0467 09 79 43. 
  
Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Hens & collectief Klopjacht, 
bestuurder & organisatie Lillo-Sjacherdorp 
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