Veel gestelde vragen:
Waarom doeken?
Vanwege de hygiëne, om het eten in te bewaren en om schoon te maken/houden.
Waarom zoveel doeken in de mand?
Iedere handeling heeft zijn eigen doek; een doek om het glaasje en het kraantje schoon
te maken, doeken om de worst en de kaas in te pakken, enz.
Waarom geen plastic in de mand?
Plastic bestaat nog niet zo lang, we werken als marketentster alleen met natuurlijke
materialen.
Wordt er net zo beoordeeld als in Limburg?
Nee, beslist niet. We vinden gezelligheid belangrijker dan het wedstrijdelement!
Wordt de hele groep beoordeeld ?
Dit is niet verplicht. Voorlopig beoordelen we maximaal 4 personen op het
marketentsterterras en hoeven dus niet alle manden compleet op inhoud te zijn.
Van de marketentsters die mee doen, moeten de manden wel compleet zijn.
Ook hoeven alleen die vaatjes goed te functioneren, waar mee gewerkt wordt.
Moet iedere marketentster dezelfde spullen hebben?
Kleding, mand en vaatje in principe wel, hoever men dit verder doorvoert zoals schoeisel
(wel dezelfde kleur), juwelen, enz. bepaalt men zelf. Hierop wordt niet op gejureerd.
Wordt op alle concoursen beoordeeld ?
Nee, alleen op Federatieve concoursen.
Wordt alles bij elkaar niet erg duur?
Hoeft niet, je kunt het net zo duur maken als je wilt, met een beetje creativiteit kun
je ver komen. Enkele suggesties en adressen staan op onderstaande lijst.
Hoe onderhoud je een wijnvaatje?
Er zijn 2 manieren:
1. Zet het vaatje weg op de volgende manier: Neem een emmer, leg er een blok
( bijv. hout ) in en zet het vaatje op het blok. Vul de emmer met water tot het blok bijna
onder water staat. Het vaatje blijft droog, zonder inhoud. Doe plastic over de emmer
heen. Het vaatje blijft nu vochtig zonder dat het in het water hoeft te staan en van
buiten zwart wordt. Controleer regelmatig als het vaatje zo te lang staat kan het
verschimmelen.
2. Zet het vaatje met een laagje water erin weg en keer het vaatje regelmatig, zodat het niet
uitdroogt. Voor gebruik moet het vaatje goed schoongespoeld worden.

Patroon bekleding Mand:
Bodem:
Maak een patroon/mal van de bodem van de mand.
Meet de hoogte van de mand + de extra lengte over de rand heen + extra voor de
omslag/zoom, zodat je een tunnel kan naaien, waar een koordje doorheen kan.
De wijdte bedraagt 2x de omtrek van de bodem.
Maak 2 naden in de aan te rimpelen stof, bij het hengsel moeten de naden open blijven.
Rimpel de stof aan de bodem van stof. Maak een tunnel op de gewenste hoogte (aan de
buitenkant), rijg er een koordje door aan beide kanten en strik de koordjes bij de
hengselaanzetten aan elkaar.
Dekje:
Maak een patroon/mal van de bovenkant van de mandopening, zorg voor uitsparingen voor
het hengsel. Knip de vorm van stof (dubbel) na en stik hier eventueel een gerimpelde strook
tussen. (wijdte = maximaal 2x de omtrek).
Maak de stoffen met een koordje of lintje bij de handvaten aan elkaar.
Algemene adressenlijst voor kleding en uitrusting;
Jan Free (bedrijf)
Brusselsestraat 124
6211 PH Maastricht
0 43 – 321 77 12
Seezo Uniformen
St.Janstraat 38
7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. 0031(0)5 754 616 41

info@seezo.nl
http://www.seezo.nl

Piet Coppens (Particuliere mandenmaker)
Rijdt 37A
6631 AP Horssen
0487 – 541501
Houten plankje, borrelglaasje & mes met houten handvat  Blokker, Xenos, Winkel met
huishoudelijke artikelen.
Servetten, afdekdoek, bekleding mand, kaasdoek  textielwinkel of stof op de markt kopen
en zelf maken.
Kaasdoek:
www.Levenvanhetland.nl/kaasdoek

Geldbuidel wordt vaak zelf gemaakt van stof of leer. Meerdere vormen mogelijk.

Schoeisel, draagriemen, leerartikelen:
B.V. van Beers
MGR Völkerstraat 33
5157 JM Kaatsheuvel
0416 – 27 22 54
699 – 27 65 48 277072
Draagriemen zijn ook door een schoenmaker te maken,
bijv. Fa. van Aalst
Stationstraat 4
7031 BP Wehl (gemeente Doetinchem)
Schoenen: bijv. : Scapino, Schoenenreus, van Haren.
Hoofddeksel:
Hoedenwinkel Capello Nijmegen
Haarstukjes, accessoires, enz.:
Claire’s.com
Roggestraat 11
6811 BB Arnhem
Bij Jan Free en bij van Beers hebben ze ook hoeden.
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