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Geachte dames/heren/ standhouders, 

 
30 juli  t/m 4  augustus is het weer zover! Dan zal de 17e editie van Jumpin de 

Weel weer plaatsvinden.   

Ook dit jaar zal op zaterdag ( 3 augustus 2019) de ‘streekmarkt’ 

plaatsvinden.  
 
Deze markt heeft een streekgebonden karakter en zal vooral met streekeigen 
producten/diensten en ‘landleven’ achtige zaken gevuld zijn. Ook is er een 
mini kinderboerderij, hier kunnen kinderen met de dieren knuffelen en is dus 

ook een grote publiekstrekker, naast de mooie sport die te zien is in de ringen!  
 
Graag nodigen we u uit deel te nemen aan deze markt. 
 

Wilt u een sfeerimpressie? Dan kunt u een kijkje nemen op: 

https://myalbum.com/album/ZGSx2N9D6aEv  

 
De kosten bedragen € 25,- per marktkraam en € 45,- voor 2 kramen. 
(Deze prijs is incl. de huur van de kraam.) 
Ook is het mogelijk een pagode tent te huren voor €400- ( deze prijs is voor 

een heel weekend) 

Indien u interesse heeft om aan deze markt deel te nemen kunt u onderstaand 
formulier opsturen of  contact opnemen met ondergetekende. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marit Huige 
 
Email: streekmarktjiw@hotmail.nl 
Tel.: 06-22813852 
 

PS. Mocht u collega’s hebben die wellicht ook interesse hebben , stuur de mail 
gerust door! 
 

https://myalbum.com/album/ZGSx2N9D6aEv
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Inschrijfformulier Streekmarkt Jumpin’ de Weel 

2019 
 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bedrijfsnaam:……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Wat verkoopt u?………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wilt graag een stand huren voor: 

 

0 streekmarkt 3 augustus 

0 vrijdag en zaterdag 

0 zaterdag + zondag 

0 vrijdag zaterdag en zondag 

 

Heeft u interesse om meerdere dagen te staan vul dit dan in bij opmerkingen.  

 

Wilt graag: 

0  Pagode tent a €400,- ( donderdag tm zondag)  

0 1 Marktkraam a €25,- per dag 

0 2 marktkramen a €45,- per dag 

 

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW 

 

 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mail dit formulier naar: streekmarktjiw@hotmail.nl  

Indien binnen 2 weken geen bevestiging ontvangen doe even een telefoontje, kan zijn 

dat de mail in de spambox is beland!  

Of stuur het op naar: Marit Huige. Brilletjesdijk 3, 4443 RH, Nisse. Telefoonnummer: 

0622813852  

mailto:streekmarktjiw@hotmail.nl

