
Plan van aanpak (gezamenlijke) deelname aan evenementen 

grensregio Boergondische Buren

Om hoeve- en streekproducten te promoten en/of te verkopen, kan de deelname aan één of 

meerdere evenementen/markten van meerwaarde zijn. In de ‘Boergondische Buren’ grensregio en 

in de nabijheid daarvan, vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Hiervan is een overzicht met 

achtergrondinformatie gemaakt. Dit vind je terug verder in het document.

Met onderstaand stappenplan kun je de juiste afwegingen maken en jezelf goed voorbereiden.

Bekijk jaarlijks (in de winterperiode) welke evenementen voor jouw bedrijf van belang 

kunnen zijn en maak daar keuzes in. Dit om je beschikbare tijd zo goed mogelijk te 

besteden en tijdig rekening te houden met een en ander.  

Om in te schatten wat een evenement kan opleveren, bekijk je de gegevens van de 

markt, zoals verwacht aantal bezoekers, aantal kramen en beschikbaar assortiment. 

Benader ook andere ondernemers, die eerder aan een evenement hebben 

deelgenomen. 
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Ga na welke ondernemers ook van plan zijn om aan betreffend(e) evenement(en) deel 

te nemen. Hiervoor kan je gebruikmaken van de Boergondische Buren Facebook-groep 

(zie dit als een soort ondernemers poule). Met hen is dan af te stemmen of een 

bepaalde samenwerking mogelijk is. Dit om bijvoorbeeld:

• met elkaar standruimte / een stand te bekostigen.

• het bemannen van een stand onderling te verdelen.

• elkaars producten mee te nemen.

• gezamenlijke promotie om meer publiek te trekken. 

Denk ook aan free publicity (voor elk bedrijf apart valt 

dit meestal niet mee, maar samen lukt dit wel, zeker 

met een ludieke actie).



Verdiep jezelf in de geldende wet- en regelgeving en hoe je daaraan kunt voldoen. 

Raadpleeg hiervoor het Handboek ‘handelen van lokale producten in het grensgebied 

Vlaanderen-Nederland’.
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Neem promotiemateriaal van andere bedrijven met hoeve- en 

streekproducten mee. Denk daarbij ook aan de beachflag en ansichtkaarten 

van Boergondische Buren. Je kan ook de QR-code met de overzichtskaart 

op je eigen materiaal plaatsen. Door elkaar zichtbaar te maken, kom je 

breder in beeld en zal ieders omzet van de reguliere verkoop stijgen.
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https://www.erov.be/wp-content/uploads/2022/12/Handelen-van-lokale-producten-in-het-grensgebied-Vlaanderen-Nederland_WEB-1.pdf


Overzicht evenementen grensregio Boergondische Buren versie januari 2023 

Maand Periode Naam evenement* Locatie 
Standgeld (prijzen 

per januari 2023) 

Bedrijven met 

ervaring/referentie 

hele jaar 1e en 3e zaterdag van maand streekproductenmarkt Holy Spiritus  
(terug vanaf maart 2023) 

Sint-Jansteen - NL € 10   

zomer dinsdagavonden streekproductenavondmarkt Holy Spiritus Sint-Jansteen - NL € 10   

wekelijks woensdag/vrijdag  
(van te voren bestellen) 

Buurderij Sint-Jansteen/Terneuzen Sint-Jansteen/Terneuzen - NL nvt kijk op internetpagina's  
voor de deelnemers 

zomer elke 1e zaterdag van maand streekproductenmarkt Bierkaai Hulst - NL € 10   

hele jaar maandag weekmarkt** Hulst - NL     

hele jaar di-wo-vr-za weekmarkt** Sas van Gent, Terneuzen, Axel - NL vanaf €1,70/m   

hele jaar maandag en woensdag weekmarkt** Rupelmonde en Kruibeke - BE alleen stroom   

hele jaar dinsdag weekmarkt** Beveren - BE vanaf €1/m   

hele jaar dinsdag weekmarkt** Moerbeke - BE vanaf €0,75/m   

hele jaar zaterdag weekmarkt** Stekene - BE vanaf €1,40/m   

hele jaar zaterdag weekmarkt** Wachtebeke - BE vanaf €1/m   

feb laatste maandag wintermarkt Koewacht - BE vanaf €0,75/m   

maart 1e helft horecabeurs Goes (zakelijke markt) Goes - NL vanaf €70/m²  
(excl. elektriciteit) 

  

mei 1e zondag internationale meimarkt Koewacht Koewacht - BE/NL   www.hetmelkhuis.nl 

mei half mei Week van de korte keten België (op eigen locatie) nvt www.ijshoevedeboey.be  
www.kleibeek.be  
buurderij Sint-Jansteen 

mei eind mei Beveren market Beveren - BE     

juni half juni (om de 2 jaar) infodag groepen Sint-Niklaas - BE   www.brouwerijbroers.be 

juli   Beverse streekmarkten Melsele en Verrebroek - BE gratis 
 

augustus Tussen 15 en 21 augustus Scheldewijdingsfeesten (Jachthaven) Doel   
augustus 3e weekend ambachtelijk weekend Waasland/West-Zeeuws-Vlaanderen 

(op eigen locatie) - BE/NL 
nvt www.stanium.be  

www.sliertemie.nl  
www.melkhuis.nl  
www.vereecken-fruit.nl 
www.theholyspiritus.nl  
www.leutiglandleven.be  

augustus elke 6 jaar, volgende naar 
verwachting in 2028 

Euromarkt Sint-Niklaas - BE gratis Bloempothoeve  
www.waaspolderbrood.be 

september 1e zondag jaarmarkt Prosperpolder Prosperpolder - BE vanaf €30 Saeftingherhof 
Prosperbier 

september   Beverse streekmarkt Beveren/Kallo - BE gratis   

oktober 2e week Dutch Food Week Nederland  
(op eigen locatie) 

nvt www.vereecken-fruit.nl  
Buurderij Sint-Jansteen 

* Klik op de naam van de markt/het evenement voor (contact)informatie   ** In plaats van wekelijks kan af en toe op de markt staan mogelijk zijn 

http://theholyspiritus.com/
http://theholyspiritus.com/
https://boerenenburen.nl/nl-NL/assemblies/11903
https://boerenenburen.nl/nl-NL/assemblies/10585
https://www.inulst.nl/evenement/streekproductenmarkt-zaterdag-3-juli-2021
https://www.gemeentehulst.nl/Ondernemers/Vergunningen/Standplaats_vergunning
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Sport_cultuur_recreatie/Evenement_organiseren/Standplaats_voor_kraam_of_verkoopwagen
https://www.kruibeke.be/marktkraam-standplaats
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/werken-ondernemen/ambulante-handel/openbare-markten
https://moerbeke.be/vrije-tijd/markten-en-kermissen/standplaats-ambulante-handel-en-kermis/
https://www.stekene.be/product/455/wekelijkse-markt---standplaats
https://www.wachtebeke.be/toerisme/beleven-blikvangers/evenementen/markten
https://moerbeke.be/vrije-tijd/markten-en-kermissen/markten/
http://www.horecabeursgoes.nl/
https://www.zeeuwsvlaamsemarkten.nl/jaarmarkten/
http://www.hetmelkhuis.nl/
http://www.weekvandekorteketen.be/
http://www.ijshoevedeboey.be/
http://www.kleibeek.be/
https://boerenenburen.nl/nl-NL/assemblies/11903/
https://www.facebook.com/WinkeldorpBeveren/photos/a.155378484525940/5193376490726089/?type=3&eid=ARBbB41wkmXEm8TeFVtQU0NzE4rD8r9cA8XV6dNEaSz0Z3KCG-6JymL-o33B2CcnkCIqXxy4WgoR_HYW
https://www.infodaggroepen.be/nl/groepsuitstappen-oost-vlaanderen#:~:text=De%20Infodag%20Groepen%20werd%20in,Oost%2DVlaams%20(EROV).
http://www.brouwerijbroers.be/
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/werken-ondernemen/ambulante-handel/standplaats-markt-aanvragen#:~:text=Wie%20een%20standplaats%20wil%20op,verloopt%20via%20de%20dienst%20Economie.
http://tolerant-vzw.be/events/scheldewijding-en-doelse-feesten
http://www.ambachtelijkweekend.be/
http://www.stanium.be/
http://www.sliertemie.nl/
http://www.melkhuis.nl/
http://www.vereecken-fruit.nl/
http://www.theholyspiritus.nl/
http://www.leutiglandleven.be/
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/euromarkt-2022
http://www.jaarmarktprosperpolder.be/
https://www.lekkervanbijons.be/vlees/op-bezoek-bij-saeftingherhof
https://www.jaarmarktprosperpolder.be/prosperbier
https://www.beveren.be/nl/evenementen/beverse-streekmarkt-kallo
http://www.dutchfoodweek.nl/
http://www.vereecken-fruit.nl/
https://boerenenburen.nl/nl-NL/assemblies/11903/

