
Hierbij roepen we u op een bijdrage te leveren aan de 
Jaarmarkt in Vreeswijk en zo de 42e editie van deze Jaarmarkt 
op zaterdag 2 juni 2018 tot een succes te maken.

De Jaarmarkt vindt plaats van 10.00 - 17.00 uur in het 
authentieke schippersdorp Vreeswijk. Het aanbod is divers, 
van zomerartikelen en woondecoratie tot zoete en hartige 
lekkernijen. Speciaal dit jaar wordt er een grote Flyeractie met 
‘Geluksbonnen Vreeswijkse Jaarmarkt‘ gehouden. 
De Jaarmarkt wordt afgesloten met de Pieremachocheltocht.

Bij besteding van 0-5 euro op de Jaarmarkt ontvangen bezoekers een ‘Geluksbon Vreeswijkse 
Jaarmarkt‘. De marktkooplieden en winkeliers in Vreeswijk stellen prijzen beschikbaar. Deze 
prijzen worden op twee momenten verdeeld over de eigenaren van de ‘Geluksbonnen 
Vreeswijkse Jaarmarkt‘: om 12.00 uur en na de Pieremachocheltocht. Deze verdeling vindt plaats 
bij de kraam van de organisatie op de Oude Sluis.   

Verdere informatie wordt via de website InVreeswijk, overige onlinekanalen, papieren pers en via 
een originele stadsomroeper verspreid. Deze stadsomroeper is een bezienswaardigheid op 
zich en zal de dag voorafgaand aan de Jaarmarkt op een zestal grote campings in de regio de 
Jaarmarkt aankondigen.

HOE KUNT U BIJDRAGEN AAN EEN GESLAAGDE JAARMARKT? 
•  Als ondernemer in Vreeswijk neemt u natuurlijk actief deel aan de Jaarmarkt door uw kraam 
 pal voor uw winkel of (horeca)onderneming mooi aan te kleden en er aansprekende 

aanbiedingen te doen.
•   Opgave deelname via inschrijfformulier op de website www.invreeswijk.nl/agenda/jaarmarkt
•  Beschikbaar stellen van twee mooie prijzen voor de geluksbonnen. Deze worden aan het begin 

van de Jaarmarkt door de Activiteitengroep opgehaald en tentoongesteld in de kraam van de 
Activiteitengroep op de Oude Sluis.

•  Op de factuur staat standaard een set van 200 ‘Geluksbonnen Vreeswijkse Jaarmarkt‘ voor de 
flyeractie berekend. Indien u meer ‘Geluksbonnen Vreeswijkse Jaarmarkt‘ wilt ontvangen, kunt 
u dat aangeven bij opgave of tijdens de Jaarmarkt in de kraam van de Activiteitengroep. 

 Een set bestaat uit 200 flyers en kost 5 euro.
•  De flyeractie aanbevelen bij alle klanten bij uw kraam en in uw winkel.
•  De Vreeswijkse Jaarmarkt bekend maken via uw eigen Facebook of andere 

communicatiekanalen.

Let op: 
•  Prijzen worden bij de verdeling overhandigd.
•  Prijzen die op dat moment niet opgeëist worden, worden opnieuw verdeeld. 

ALGEMENE AANKONDIGING 
VREESWIJKSE JAARMARKT 


