MOLENMARKT
Sinds 1979
Elke 2de zaterdag van september rondom molen “De Vlijt” te Wageningen

«voorz» «naam_organisatie»
«tav_» «tussenvoegsel_» «achternaam»
«adres»
«postcode» «plaatsnaam»

Datum

12-10-2019

Onderwerp

Uitnodiging Molenmarkt zaterdag 12 september 2020

Geachte «aanhef»,
Graag willen we u uitnodigen voor onze 42ste Molenmarkt. Deze vindt plaats op de tweede
zaterdag van september. Dit jaar is dat zaterdag 12 september 2020.
De Wageningse Molenmarkt is gestaag gegroeid tot een markt van meer dan 120
standhouders. Het bestaat uit de biologische markt rondom molen De Vlijt, de braderie op de
Harnjesweg met kleinschalige duurzame ondernemers en bedrijfjes, de duurzaamheidsmarkt,
verenigingen en de ideële groepen op de Oude Eekmolenweg en de traditionele
kindervrijmarkt en kinderactiviteiten op de Veluviaweg en de Ceresstraat. De markt wordt
opgeluisterd door lokale amateur optredens op de twee podia bij molen De Vlijt en bij
buurthuis Ons Huis op de Harnjesweg.
Op de molenmarkt staat duurzaamheid voorop. Vanaf dit jaar willen we méér ruimte geven
aan lokale boeren, duurzame producenten, biologische bedrijven, ambachten en/of bedrijfjes
uit onze regio en daarbuiten. De molenmarkt wordt hierdoor steeds groener, duurzamer en
biologischer waar we de natuur, het buitenleven en onze (multi-)culturele samenleving in de
schijnwerpers zetten. We willen bewoners uit Wageningen en de regio kennis laten maken
met alle mooie, lekkere en innovatieve producten gemaakt door krachtige kleinschalige en
duurzame ondernemers. Wij hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen!
De Molenmarkt is voor vele bewoners uit Wageningen en de regio een verrassend en gezellig
dagje uit. Voor meer informatie, aanmelding en sfeerbeelden kunt u vinden op onze website:
http://www.molenmarktwageningen.nl
Heeft u nog vragen? U kunt bellen naar 06-13806633 en vragen naar Ans Knaap of mailen
naar pietboom@telekabel.nl en/of info@molenmarktwageningen.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten op 12 september 2020!
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Molenmarkt
Ans Knaap, Marktmeester.
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