120 JAAR MARKTVERENIGING HENGELO GLD 1898-2018
Het 120 jarig bestaan van de Hengelose Marktvereniging wordt gevierd met een feestelijke en groots
opgezette

met streekproducten
Het wordt een markt waar standhouders de bezoekers kunnen laten genieten van de gezelligheid en
de sfeer die de markt zo uniek maken. Voor standhouders dus DE gelegenheid om bezoekers te
ontmoeten en hen te laten proeven van hun producten of de diensten te presenteren. Een ideale
mogelijkheid om bezoekers te spreken en te overtuigen van uw eigen unieke aanbod.
Naast het aanbod van producten worden er oude ambachten getoond. Plaatselijke verenigingen
kunnen ook deelnemen en voor de kinderen is er een fantastisch luchtkussen. De muzikale omlijsting
die natuurlijk niet ontbreekt, maakt de gezelligheid compleet. In het oude Gemeentehuis, grenzend
aan het marktterrein, is een doorlopende presentatie te zien over 120 jaar Marktvereniging. En alle
standhouders en bezoekers van de markt krijgen gratis koffie en thee aangeboden.
Deze markt wordt gehouden op vrijdag 28 september 2018 van 14.00 uur tot 20.00 uur op het
terrein van de weekmarkt in Hengelo Gld.
Het inschrijfgeld voor standhouders om aan deze Belevingsmarkt deel te nemen bedraagt €15,-. Ook
kan een marktkraam geregeld worden. In dat geval betaalt u een totale vergoeding € 40,Bent u geïnteresseerd in deelname. Meld u dan zo spoedig mogelijk aan, doch uiterlijk voor 1
september a.s. via onderstaande antwoordstrook.
U kunt deze mailen naar thyra16hannie@gmail.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Hannie Zweverink via nummer 06 22 52 97 74.
Het aantal standhouders is gelimiteerd en het doel is zoveel mogelijk diversiteit. Reageer daarom
snel, want deelname is op volgorde van binnenkomst, rekening houdend met de beoogde
verscheidenheid.
Vriendelijke groet, namens het bestuur van de Marktvereniging
Hannie Zweverink
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDING voor deelname aan de Belevingsmarkt op 28-09-2018:
Ik meld mij aan als standhouder en ga akkoord met de hieraan verbonden kosten
(€15,- eigen stand of €40,- inclusief marktkraam. Contant afrekenen op 28-09-2018)
Ik wens WEL / NIET gebruik te maken van een marktkraam.
Naam: …………………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………………..
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