Winkelen in Duitse kerstsfeer!

13e Roder Weihnachtsmarkt
Roden, zaterdag 8 december 2018
Van 11.00 uur – 18.00 uur
De Zakenkring Roden en de Vereniging voor Volksvermaken
Roden organiseren op zaterdag 8 december een gezellige
Duitse kerstmarkt.
Opzet
De markt vindt plaat op de Albertsbaan in Roden en begint om
11.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Rondom de muziekkoepel
wordt een gezellige, hoogstaande en compacte markt
organiseert. Naast de markt worden er tal van optredens en
andere activiteiten georganiseerd. Het geheel moeten een
gezellige kerstsfeer krijgen, waar veel publiek op af komt.
Naast de muziekkoepel met optredens, de velstandhouders,
vertier voor de kinderen is er een gezellig plein met
kersthuisjes waar men terecht kan voor een hapje en een
drankje.
Muziek
De gehele dag zijn er meerdere optredens van verschillende
muzikanten en koren in de muziekkoepel in het midden van de
Albertsbaan. Daarnaast zijn er nog diverse andere entertainers
en orkestjes te bewonderen die over de markt en door het
gehele centrum lopen.
IJsbaan
Ook voor de jongsten is er volop vertier op deze 13e Roder
Weihnachtsmarkt. Zo is er een gratis draaimolen en een heuze
kunstijsbaan van maar liefst 150m2 waar men gratis gebruik
van mag maken.

PR
De gehele opzet van deze dag zal in de plaatselijke en
regionale media ruim onder de aandacht worden gebracht
d.m.v. redactionele stukken, advertenties, sandwichborden in
de regio, social media, tv-campagnes en dergelijke.
Kosten
De kosten bedragen € 35,00 per gehuurde kraam van 4 x 1,2
m. en € 28,- voor een kraam van 2 x 1,2m. Voor extra stroom
wordt € 15,- berekend. Om de markt een uniforme uitstraling
te geven zijn eigen marktkramen en/of verkoopwagens niet
toegestaan.
Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier van de 13e Roder Weihnachtsmarkt kunt
u downloaden op www.volksvermaken.nl. Daar vindt u tevens
de algemene voorwaarden.
Voor meer informatie:
Rik van der Es tel. :
Jan Herman Kunst tel.:

Aankleding
De gehele Albertsbaan wordt sfeervol aangekleed met
gezellige verlichting, kerstbomen en vlaggen waardoor er een
echte Weihnachtsmarkt sfeer ontstaat.
Standhouders
Naast de winkeliers uit Roden worden ook andere
standhouders uitgenodigd om deel te nemen. Hiervoor zal
gebruik gemaakt worden van het bij ons bekende bestand van
deelnemers aan de kunst- en keramiekmarkt en
Weihnachtsmarkt. Hierdoor moet een kwalitatief goede opzet
ontstaan. De Weihnachtsmarkt is geen braderie.
Standhouders die niet voldoen aan onze kwaliteitseisen
worden niet toegelaten.
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