TUINKRIEBELS VRIESELHOF 2018
Beste standhouder,

2017 loopt op zijn einde, tijd dus om aan 2018 te denken! Aan dagen die terug langer worden, de zon
die terug warmte begint te geven en de tuin die terug begint te bloeien. Daarom nodigen we jullie
ste
graag terug uit op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 voor de 8 editie van TUINKRIEBELS
VRIESELHOF.
Een gezellige markt in het provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem waar zowel de
professionele kweker alsook de gedreven particulier en plaatselijke verenigingen planten, bloemen en
andere tuinoogsten aan de liefhebber te koop aanbieden.
Wanneer je inschrijft voor 31 januari 2018 krijg je 2 standdagen voor een interessante korting.
Wanneer je na 31 januari 2018 inschrijft, hebben wij ook nog zeer gunstige tarieven.
Op deze markt staan planten centraal. Maar ook tuingereedschap, tuinboeken en verkoop van
gastronomische producten die aan het boerderijleven zijn verbonden kunnen aangeboden worden. Wij
vinden het zeer belangrijk dat zowel de plantenkenner als de beginnende tuinier op deze markt zijn
gading vindt. Daarom zoeken we standhouders die kwaliteitsproducten verkopen en graag hun kennis
willen delen met de bezoekers. De bezoeker moet naast kwaliteitsvolle producten ook naar huis gaan
met heel veel nuttige tips en weetjes.
Voor TUINKRIEBELS VRIESELHOF wordt er een uitgebreide mediacampagne op touw gezet.
TUINKRIEBELS VRIESELHOF heeft een eigen pagina op www.provincieantwerpen.be en op
www.facebook.com/vrieselhof krijgt TUINKRIEBELS ook de nodige aandacht. Er worden affiches en
flyers verspreid langs doeltreffende kanalen. Via redactionele en betaalde persaandacht bereiken we
een ruim bezoekerspotentieel voor TUINKRIEBELS VRIESELHOF. Hiervoor spreken we zowel
professionele vakbladen als algemene, lokale en nationale media aan.
TUINKRIEBELS VRIESELHOF vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 van 10u. tot 18u. De
toegang voor de bezoeker bedraagt slechts € 2,00. Kinderen tot 12 jaar genieten GRATIS toegang.
Voor de opbouw van de stand kan je reeds op vrijdag 4 mei 2018 in het groendomein Vrieselhof
terecht van 9u. tot 17u. We voorzien van vrijdag tot en met maandag nachttoezicht zodat de veiligheid
van je stand is gegarandeerd. Wanneer opbouwen op vrijdag voor jullie onmogelijk is, kan je een
telefonische afspraak maken om op zaterdag 5 mei van 6u. tot 8u. de stand op te bouwen. Er kunnen
maar een beperkt aantal standen worden opgezet op zaterdag 5 mei.
Zowel zaterdag- als zondagochtend moeten alle wagens het domein ten laatste om 8u45 hebben
verlaten. Om 9u45 moeten alle standen geopend zijn.
Als je interesse hebt om deel te nemen aan TUINKRIEBELS VRIESELHOF, stuur dan nu het
bijgevoegd aanvraagformulier in.
Ik hoop je te mogen verwelkomen op onze TUINKRIEBELS VRIESELHOF 2018.
Met vriendelijke groeten,
Peter Verdyck
Directeur Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen.
Organisator TUINKRIEBELS VRIESELHOF.

