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2020 BINNENSTAD BULLETIN 

BONUS ZATERDAG 29 FEBRUARI
Dit jaar een schrikkeljaar, betekent een dag extra omzet voor ons als ondernemers. Laten wij dat met 
elkaar op de kaart zetten door op 29 februari een bonus aan onze klanten te geven, in welke vorm dan 
ook.

De HOB stelt voor iedere ondernemer in de binnenstad een poster beschikbaar, waarop u uw bonus voor 
de  klant kunt vermelden. Samen kunnen wij er met elkaar een groot koopfestijn van maken. Wees 
creatief en bedenk voor uzelf welke  bonus u de klant wilt aanbieden. Dat kan van alles zijn: 
een cadeautje – Goodiebag – promomateriaal – extra versnapering of ander leuke aanbieding.

U kunt uw bonus via e-mail naar de HOB sturen dan zal de HOB deze via de website en social media  
onder de aandacht brengen van het grote publiek.

STUUR UW BONUS AANBIEDING VOOR 25 FEBRUARI NAAR WEBMASTER@HELDERSEBINNENSTAD.NL

KOOPZONDAG 26 APRIL: ORANJEMARKT
De eerste markt in het voorjaar is een uitgelezen kans om uw producten aan de consument te 
presenteren. Een grondplaats of marktkraam kunt u reserveren via de website. Bij vragen kunt u de 
marktmeester Ruud Wegman (06-21 88 66 60) raadplegen.

Tijdens deze markt zullen er weer Oud-Hollandse spellen worden gespeeld.
Tevens zal er deze zondag een vrijmarkt worden georganiseerd (info volgt nog).

KOOPZONDAG 24 MEI: BOLDERMARKT MET KERMISATTRACTIES 
De Boldermarkt belooft een groot spektakel te worden aangevuld met gratis kermis attracties. 
Vanwege  het lange  Hemelvaart weekend zullen de toeristen in grote getalen aanwezig zijn. Ook onze 
vaste klanten zullen in koopstemming zijn.

OP DE ACHTERZIJDE MEER INFORMATIE...
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Activiteitenkalender 2020
ALLES EVEN DUIDELIJK OP EEN RIJTJE

DE KOOPZONDAGEN EN EXTRA DAGEN IN 2020:

• koopzondag  26 januari
• koopzondag 23 februari
• koopzondag 29 maart
• maandag 13 april: 2e Paasdag
• koopzondag 26 april
• donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag
• koopzondag 24 mei
• maandag 1 juni: 2e Pinksterdag
• koopzondag 28 juni
• koopzondag 26 juli
• koopzondag 30 augustus
• koopzondag 27 september
• koopzondag 25 oktober
• koopzondag 29 november
• EXTRA koopzondag 20 december i.v.m. Kerst
• koopzondag 27 december

ALLE ACTIVITEITEN IN EEN OVERZICHT:

• 26 april:   Oranjemarkt – Vrijmarkt
• 24 mei:   Boldermarkt met kermisattracties
• 06 juni:   Dag van de muziek
• 27 – 28 juni:   Historisch Weekend
• 30 juni t/m 1 sept.  Iedere dinsdag Juttersmarkt
• 26 juli:   Street Art
• 08 augustus: Stadsfeest 75 jaar bevrijding  
• 26 – 27 sept.:  Modeweekend
• 29 oktober: Halloween
• 14 november: Sinterklaas in het land
• 27 november: Black Friday
• 19 december: X-Mas Shopping Night
• 4 december 2020  t/m 3 januari 2021: IJsbaan Beatrixstraat
• 
Het complete overzicht kunt u ook terug lezen op onze website. Deelt u de activiteiten ook even op uw 
eigen Social Media kanalen. De link is: https://heldersebinnenstad.nl/activiteitenoverzicht-2020/ 
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