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OOGSTSTRATEN

Openingsfeest
Op vrijdag 20 maart 2020 tussen 
15.00 en 19.00 uur opent de markt op 
feestelijke wijze. Kom langs en maak 
kennis met de boeren en hun lekkere 
aanbod. Bovenop gratis proevertjes is 
er ook een verrassing voor elk kind… Zet 
je boodschappentas alvast klaar! 

Wil je meewerken?
Ben jij ook gebeten door de microbe 
van lokale, duurzame voeding en/
of wil je de lokale landbouw mee 
ondersteunen?  De Markt is blij met 
helpende handen voor onder andere het 
klaarzetten of opruimen van de markt, 
voor de bediening achter de bar of voor 
het begeleiden van de kinderateliers. 
Heb jij nog tijd op vrijdagnamiddag of 
-avond? Wekelijks? Maandelijks? Of 
gewoon af en toe? Laat ons weten wat 
voor jou haalbaar is en wij bieden je een 
gezellig samenzijn, ondersteuning en 
waardering. 

Bovendien is er een kleine 
vrijwilligersvergoeding voorzien. 

Praktisch 
•  Start: vanaf 20 maart elke 

vrijdag plaats tussen 15.00 tot 
19.00 uur. 

•  Locatie: markthal VITO 
Hoogstraten, afdeling land- en 
tuinbouw – Hemelrijksestraat 
7 (zijstraat Katelijnestraat) 

•  Gemakkelijk te voet of met 
de fiets bereikbaar vanuit het 
centrum – parkeergelegenheid 
ter plaatse.

•  Zin om mee te werken?
 Mail naar Stefaan Voet, 

projectmanager Ferm: svoet@
samenferm.be 

• Meer info: 
 www.samenferm.be/demarkt 
 Facebookpagina: 
 ‘de markt Hoogstraten’

Maar kennis met 

‘De Markt’
Overdekte boerenmarkt met producten van hier

Op vrijdag 20 maart opent ‘de markt’, een overdekte POP-UP 
boerenmarkt in Hoogstraten. 
Op deze wekelijkse vrijdagmarkt koop je kraakverse en 
(h)eerlijke producten recht van de boer. (BIO)groenten en 
fruit, kazen, zuivel, eieren, vlees, confituur, desembrood, 
ijs,… Alle lokale producten op één plaats. Verschillende 
boeren of producenten uit Hoogstraten en omgeving zetten 
hun schouders onder dit initiatief. 

Tijdens de markt worden regelmatig demo’s of workshops 
met seizoensproducten van de markt georganiseerd, er is een 
kinderhoek en een kleine bar met regionale dranken.

DE MARKT

Dit project wordt gefinancierd met de steun van ELFPO (het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling)


