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Gezellige Meimarkt in Lengel
Thema’s: regionaal – landwinkel – duurzaam

Ook dit jaar wordt in en om ’t Bosman Huus in Lengel weer een goed bezee Meimarkt 
georganiseerd. De eerste edie vond vorig jaar plaats en was bijzonder goed bezocht, met 
een prima sfeer en lovende recensies. De Meimarkt 2016 hee als thema’s meegekregen: 
regionale ondernemers – landwinkelproducten – duurzaamheid.

Dit jaar is de deelnemeDit jaar is de deelnemerslijst nog langer en werd het markerrein een fink stuk uitgebreid. 
Een greep uit het deelnemersveld en hun producten:

  Autobedrijf Harold Arendsen zal hybride en elektrische auto’s demonstreren, naast convenonele modellen.

  Cargobee Dijkman gee Lengel de primeur: de nieuwe elektrische bestelbrommer.

  Giant Store Goossens demonstreert elektrische rijwielen naast convenonele modellen van Giant.

  Installateur Kupers helpt ons aan een lagere energierekening met duurzame zonnepanelen, zonneboilers, HRe ketels etc.

  Kwekerij & hovenier Groeiend Groen verkoopt een ruim assorment vaste planten en sierheesters.
    Decoraonshop completeert het aanbod met eenjarige planten.

  Imker Marian verkoopt eigen honing van Lengelse bodem.

  De Verse Kers uit Wehl verkoopt een breed assorment landwinkel producten, waarvan veel biologisch.
  Molen De Hoop uit Oud-Zevenaar biedt zijn smakelijke bak-pakkeen ook op deze stand aan.

  IJssalon Macellaio zorgt voor huisgemaakt biologisch ijs in diverse heerlijke smaken.

  Body-Fit Team Roberto uit Lengel verzorgt kickbox demonstraes op het buitenterrein.

  De Timp bakt heerlijke verse friet en andere snacks op zonne-energie.

DaarnaaDaarnaast is een breed scala standhouders acef met bedrijfskleding – houten meubelen – geschenkarkelen –  Tupperware – 
sieraden – mode-accessoires – bloemschikken - dierbenodigdheden; en natuurlijk een goede viskraam en oliebollenkraam.

De Meimarkt wordt omlijst met modeflitsen van An & An mode – D & S Fashion – Wauw Bruidsmode – Benerink Schoenen – 
Giant Store Goossens – Annicotex Bedrijfskleding. Dit programma-onderdeel vindt in het Bosman Huus plaats. Hierbij wordt 
een gras kop koffie geserveerd. De Fantasy dancers verzorgen dans demonstraes tussen de modeflitsen door.

UiUiteraard is ook aan de jeugd gedacht. Op het terrein wordt een springkussen geplaatst, waarbij toezicht wordt gehouden.

Als afsluing is ’t Bosman Huus de ideale stek voor een drankje en een gezellig praatje. Ook het terras is hiervoor ingericht. 
Zowel in ’t Bosman Huus als op het buitenterrein wordt de muzikale aankleding verzorgd door DJ Dylan uit Lengel.

Body-Fit Team Roberto

Voor al uw entertainment,
animatie en recreatie

www.recreatiejob.com

Zondag 22 mei 2016’t Bosman HuusMEIMARKT
Lengelse


