* foodtrucks * woninginspiratie * streekproducten * tuininspiratie * muziek * avonturenspeeltuin *
en nog veel meer

De ZomerWeideZaterdag in Hoef en Haag komt er weer aan!
Dit jaar zal dit op zaterdag 26 mei 2018 zijn. Noteer je deze datum alvast in je agenda?
Wat is de ZomerWeideZaterdag?
De ZomerWeideZaterdag is een gezellige dag op het Kasteelterrein in Hoef en Haag met (lokale)
standhouders, die met elkaar een goed beeld geven van wat Vianen te bieden heeft.
Voor wat voor soort ondernemers is de ZomerWeideZaterdag?
De ZomerWeideZaterdag is voor iedereen die Hoef en Haag en daarmee Vianen een warm hart
toedraagt. Denk aan werven nieuwe leden voor je muziekvereniging, klanten voor je eigen winkeltje
etc.
Wie komen er naar de ZomerWeideZaterdag?
Nieuwe inwoners van Hoef en Haag en dus Vianen die op zoek zijn naar een nieuwe (sport/muziek)
club, school, goede slager. Mensen die net een nieuw huis hebben en nog op zoek zijn naar ideeën
voor hun tuin of willen graag interieur advies. Uiteraard ook iedereen die gewoon zin heeft in een
gezellige dag, mensen wil leren kennen en genieten van de prachtige locatie met een heerlijke kop
koffie, terwijl hun kinderen geschminkt worden en spelen in de natuurspeeltuin.
Ben jij zelfstandig ondernemer en kan jouw onderneming wel wat lokale aandacht gebruiken? Geef
je dan op via communicatie.nom@bpd.nl en geef aan waarom jij niet mag ontbreken op de
ZomerWeideZaterdag dit jaar! Wij zullen je vervolgens zo spoedig mogelijk laten weten of we een
plekje voor je hebben.
**Wij zouden het ook erg leuk vinden als dit jaar verenigingen zich aanmelden die een dans/toneel of
muziekuitvoering zouden willen houden en daarmee gelijk mooie reclame maakt voor hun eigen
vereniging. Dus ken je iemand of zit je zelf bij zo’n vereniging en kun je zoiets betekenen, laat het ons
weten!**

