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Nieuwsbrief april 2018

Geachte relatie,
Wij sturen u actueel nieuws over onze nieuwe en vaste markten.
Inmiddels zijn twee nieuwe markten aan onze agenda toegevoegd:
BEACH MARKT KATWIJK AAN ZEE ONTZETTEND GEZELLIG
De Beach Markt in Katwijk aan zee op zaterdag 16 juni wordt heel bijzonder. Voor deze
markt wordt het Evenementenplein aan de Boulevard gebruikt. Dit plein ligt direct aan de
overkant van de drukke Voorstraat (winkelstraat) waar zomers op dinsdag ook de
Zomermarkt wordt gehouden. Voor het eerst organiseren wij hier op zaterdag een markt. De
verwachting is dat het bijzonder druk zal worden.
Boek nu uw kraam !
TOERISTEN MARKT WOERDEN
Het Kerkplein in Woerden is een bijzonder mooie locatie om een toeristische markt te
houden. In de regio verblijven bijzonder veel toeristen om te genieten van het Groene Hart.
Op zondag is het er druk met al die toeristen. Een uitstekende plek om goede zaken te doen.
Naast commerciële kramen komen er toeristische kramen en producten uit het Groene Hart
aan bod.
Wij noteren u graag voor zondag 5 augustus.
ZOMERMARKTEN LISSE EN HILLEGOM
Een toeristische Beachmarkt op zaterdag 16 juni op het Strandplein in Katwijk aan Zee. Een
toeristische markt op zondag 5 augustus op het Kerkplein in Woerden. Evenals de
Zomermarkten op 4 augustus in Lisse en 16 augustus in Hillegom worden voor deze markten
duizenden flyers gemaakt die bij de hotels, campings, bungalowparken e.d. worden
verspreidt. Tevens wordt voor alle B-O-B markten volop promotie gemaakt via moderne
media, posters, kranten specials en vermeldingen op uitgaan en markt sites.
OPROEP VOOR CREATIEVE DEELNEMERS
Dinsdag 26 juni wordt door B-O-B de Creativiteitmarkt in Katwijk aan Zee georganiseerd.
Deze markt is aangesloten aan de grote populaire Zomermarkt in Katwijk aan Zee. Op deze
markt vindt met theater acts de feestelijke opening van het Katwijkse zomerseizoen plaats.
De markt duurt van 12.00 tot 21.00 uur. De markt trekt vele duizenden bezoekers. Schrijf u
NU in. Als u op uw kraam demonstraties wilt geven dan komt u voor een lagere
deelnemersprijs in aanmerking.
HOOFDDORP EEN NIEUWE TOP LOCATIE
Dit jaar organiseren wij op de Marktlaan in Hoofddorp op 28 april, 26 mei, 30 juni, 25
augustus, 29 september en 15 december van 10.00 tot 17.00 uur de “Hoofddorpse
Koopjesmarkt”. Op de meest fantastische locatie van het levendige centrum van Hoofddorp.
De Marktlaan waar vroeger de weekmarkt gehouden werd. De Marktlaan is de beste locatie
in het dorp dat uitgebouwd is tot één van de grootste plaatsen van het land. De bezoekers
komen in grote getale naar de binnenstad en wandelen absoluut langs uw verkoop
presentatie. Deze kans mag je niet laten liggen !
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DORPSMARKTEN BIJZONDER IN TREK
Het hele dorp loopt uit als de Jaarmarkt wordt gehouden. Uit de gehele regio trekken de
bezoekers naar het centrum van het dorp om gezellig op terrassen plaats te nemen,
bekenden te ontmoeten en vooral leuke producten te kopen of van aanbiedingen te
profiteren. Wij hebben een aantal van deze markten voor u. Lisse werd verleden jaar een
groot succes ! Overige dorpsmarkten: 2 juni in Zwanenburg, 9 juni in Badhoevedorp, 4
augustus in Lisse en 16 augustus in Hillegom.
FANTASTISCHE MARKTEN IN HILLEGOM
De onlangs gehouden Lentemarkt in Hillegom werd een groot succes. Het publiek was
vooral bijzonder enthousiast over de grote verscheidenheid aan kramen. Een evenwichtige
verdeling van producten. Dat is iets dat wij van B-O-B Promotions erg in de gaten houden.
Wij willen dat iedereen zijn boterham kan verdienen. Alleen dan heb je aan het eind van de
dag bijna allemaal enthousiaste deelnemers. Probeer het maar eens uit op 16 augustus
tijdens de bijzonder grote Jaarmarkt. Op 15 december kunt u ook op de Hillegomse
kerstmarkt staan.
BADHOEVEDORP WORDT EEN ECHTE KNALLER
Met een organisatieteam van tien personen zijn wij al weken bezig om van de Jaarmarkt in
Badhoevedorp een spektakel te maken. Onder het motto: “Badhoevedorp weer één” wordt
een ouderwetse Jaarmarkt georganiseerd waarbij bedrijven en verenigingen uit
Badhoevedorp zich optimaal presenteren. Deze deelnemers worden bij de vaste
marktkramen geplaatst zodat het over de gehele markt gezellig is. Er is van alles te
doen. Het feest wordt gevierd vanwege het feit dat de A9 uit het centrum verdwenen is en
twee helften van Badhoevedorp samen weer één gemeenschap vormen. Zorg dat je er bij
bent.
HAARLEM MARKTSTAD VAN NEDERLAND
De markten in Haarlem zijn al diverse malen bekroond. De weekmarkt was in 2016 de beste
van het land. De Kerstmarkt kreeg in 2017 de titel van “beste kerstmarkt van het land”. Deze
wordt door de Gemeente Haarlem op 8 en 9 december gehouden. Na het centrum van
Haarlem is Winkelcentrum Generaal Cronjéstraat het tweede winkelgebied van Haarlem. Het
ligt net boven het station in Haarlem Noord. Een bijna kilometer lange winkelstraat met liefst
140 winkels en de drukste Albert Heijn van Nederland ! Op 24 juni houden wij hier de
Zomermarkt, op 25 september de Herfstmarkt en op 16 december de Kerstmarkt. Gezien de
promotie verzekeren wij u dat het weer druk wordt.
KERSTMARKTEN IN HOOFDDORP, LISSE, HILLEGOM EN HAARLEM.
Dit jaar zorgen wij er weer voor dat de Kerstmarkten sfeervol zijn. U kunt u inschrijven voor 8
december in Lisse, 15 december in Hoofddorp, 15 december in Hillegom en 16 december in
Winkelcentrum Cronjé in Haarlem.

Wij zullen u regelmatig over nieuwe markten en nieuwe activiteiten op vaste markten te
informeren.
GA NAAR WWW.B-O-B.NL EN SCHRIJF U IN.
HEEFT U VRAGEN ? STUUR EEN MAIL NAAR INFO@B-O-B.NL
Medewerkers en directie B-O-B Promotions
Pieter van Eijckheem 85, 2182 ZV Hillegom tel. 0252 – 525012.
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Agenda
Datum Beschrijving

Locatie

Tijd

28-apr Braderie

Hoofddorp Marktlaan - 2132 TX Centrum Noord Holland

10.00 tot
17.00 uur

26-mei Braderie

Hoofddorp Marktlaan - 2132 TX Centrum Hoofddorp Noord 10.00 tot
Holland
17.00 uur

2-jun

Zomermarkt

Zwanenburg Centrum 1161 CL Noord Holland

10.00 tot
17.00 uur

9-jun

Zomermarkt

Badhoevedorp Centrum 1171 BD Badhoevedorp Noord
Holland

10.00 tot
17.00 uur

16-jun Zomermarkt Strandplein

aan de Boulevard midden in Katwijk aan zee 2225 AG
Katwijk - Zuid Holland

10.00 tot
17.00 uur

24-jun Cronjé jaarmarkt

Haarlem Winkelcentrum Generaal Cronjestraat - 2021 JA
Haarlem, Noord Holland

11.00 tot
17.00 uur

26-jun

Feestelijke
Creativiteitmarkt

Katwijk 2225GR Andreasplein Zuid-Holland CREATIVITEIT 11.00 tot
MARKT. o.a. met demonstraties.
21.00 uur

30-jun Braderie

Hoofddorp Marktlaan, 2132 TX Centrum - Noord Holland

10.00 tot
17.00 uur

4-aug Zomermarkt

Lisse, 2161 HD Centrum Zuid Holland

10.00 tot
17.00 uur

5-aug Zomermarkt

Kerkplein, 3441 BD Woerden - Zuid Holland

12.00 tot
17.00 uur

16-aug Jaarmarkt

Hillegom 2181 EA Centrum Zuid Holland

11.00 tot
21.00 uur

25-aug Braderie

Hoofddorp Marktlaan, 2132 TX Centrum Hoofddorp - Noord 10.00 tot
Holland
17.00 uur

29-sep Braderie

Hoofddorp Marktlaan, 2132 TX Centrum - Noord Holland

10.00 tot
17.00 uur

30-sep Na-zomermarkt

Haarlem 2021 JA Winkelcentrum Cronjé Haarlem - Noord
Holland

11.00 tot
17.00 uur

9-dec

KERSTMARKTEN

Heeft u een bijzonder mooie en/of exclusieve kerst
presentatie met bijzondere producten? Bel ons !

Kerstmarkt

KoopCentrum Lisse, 2161 HD Centrum Zuid Holland

12.00 tot
17.00 uur

15-dec Kerstmarkt

Hoofddorp 2132 TX Marktlaan Centrum Hoofddorp - Noord 10.00 Holland
17.00 uur

15-dec Kerstmarkt

Hillegom 2181EA Centrum - Zuid Holland

10.00 17.00 uur

16-dec Kerstmarkt

Haarlem 2021 JA Winkelcentrum Cronjé Noord Holland

12.00 17.00 uur

