Aan alle liefhebbers van de ezel.
Groot ezelfeest in Beek op zondag 22 maart 2015.
Al meer dan 100 jaar organiseert de Stichting Marktcommissie Beek de jaarlijkse
Paasveejaarmarkt. De straten in Beek zijn gevuld met marktkramen. Op de Rijksweg
verzamelen oldtimers. Overal zijn er terrasjes. Bij de kerk worden roofvogels
gepresenteerd. En op de centrale markt is een mooi feestpaviljoen geplaatst, waar de
ezels en hun begeleider gastvrij worden ontvangen.
Levende muziek en meestal ook het voorjaarszonnetje zorgen voor een gezellige sfeer.
Er zijn duizenden mensen op de been.
Vanaf 2007 wordt om de 2 jaar dit ezelfeest gehouden, altijd in het oneven jaar.
Ezelliefhebbers weten dit en reserveren deze 2e zondag voor Pasen. Het wordt nu dus al
de 5e keer. We zetten de traditie voort en bouwen het ezelfeest uit dat niet mag en kan
worden gemist. Van heinde en verre vinden de ezels de weg naar Beek.
In het feestpaviljoen krijgen de ezels een mooi stalletje, al of niet met een hekje erom.
Er is voldoende stro, hooi en water. Er komt aan de tentwand een bordje met de naam
van de ezel en zijn eigenaar/begeleider. In het midden is er een rechthoek afgezet met
hekken en voorts is een mooi laagje houtwol gestrooid over de bestrating. Keurige
verlichting en muziek maakt het totaal tot een feestzaal. Doorheen de muziek zal de
omroeper aandacht geven aan de ezels en hun eigenaren/begeleiders.
In deze piste wordt de hele dag een programma gedraaid, waarbij de ezels en vooral de
bezoekende kinderen centraal zullen staan. Naast presentaties zijn de spelletjes als stoel
verwisselen, komische circusacts en het afsluitend ezelbuffet de vanzelfsprekende
onderdelen. Overigens kunnen eigenaren/begeleiders ook zelf toelichting geven. Graag
zien we dat in het paviljoen kraampjes worden ingericht met ezelspulletjes, voor
presentatie en verkoop.
Het paviljoen is groot genoeg om ook ruimte te bieden aan het kleinvee.
Vooral de jongsten vinden het geweldig om een konijn of kip te vertroetelen.
Het programma begint om 11.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Zo heeft u voor en
na, ruim de tijd om met uw ezels te reizen en alles gereed te maken.
Het is eenvoudig om Beek en het paviljoen te bereiken. Daarover krijgt u na aanmelding
nader bericht.
We hopen wederom op ruime belangstelling van de ezels en hun begeleiders, dus “alle
ezels verzamelen”. Graag zien we uw aanmelding tegemoet. Bezoek daarvoor onze
website: www.marktcom-beek.nl .
U vind al snel de weg naar het aanmeldingsformulier. Aanmelden is eenvoudig, graag
elke ezel apart noemen. Wenst u een kraampje in te richten dan kan dat ook op het
formulier worden gemeld. Het formulier wordt automatisch verwerkt.
We zullen u daarna op de hoogte houden.
Graag tot binnenkort!
Namens de organisatie, Henk Urlings en Piet Pijls.
U kunt ons direct per e-mail bereiken via vee@marktcom-beek.nl.
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