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Aziatische Markt, Nieuw Vennep 2014. 3, 4 en 5 oktober

De van Zanten hal organiseert, net zoals vorig jaar,  de succesvolle: Aziatische Markt Nieuw 
Vennep. Entree na gebruik van de kortingsbon slechts € 5,- per dag!

Zie www.aziatischemarkt.nl voor de diverse kortingacties!

Ook dit jaar is de mooie en bijzonder geschikte van Zanten Hal het thuishonk van dit evenement 
met als thema: ‘ UIT in Azië’. 

Deze markt is onbetwist de grootste Aziatische markt in West Nederland en misschien wel heel 
Nederland. Standhouders bieden producten uit vele landen aan, we noemen o.a.: Indonesië, de 
Molukken, Thailand, India, Tunesië, Maleisië, de Filipijnen, China.
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Een bezoek aan deze Aziatische markt biedt  een tropische belevenis voor het hele gezin. De hal is 
schitterend aangekleed in Aziatische stijl en een trefpunt wort gevormd door het Aziatische plein. 

Kraamhouders en restaurants.

Meer dan 100 (!) kramen zullen Aziatische en exotische artikelen te koop aanbieden. Diverse 
restaurants hebben de meest smaakvolle en exotische menu’s samengesteld.  De Aziatische Markt 
biedt U de mogelijkheid kennis te maken met de vele gerechten die de aanwezige Internationale 
keukens te bieden hebben. Aanwezig zijn restaurants met Indonesische, Indische, Molukse en 
andere Aziatische gerechten. Creatieve en deskundige koks bereiden ter plekke complete 
gevarieerde maaltijden en snacks.  Het bezoek aan de Aziatische markt is een culinair avontuur op 
zich.  

Muziek, dans en cultuur!

Naast de tientalen standhouders is er een fantastisch podiumprogramma wat garant staat voor bijna 
non-stop entertainment. Meer dan 100 artiesten staan klaar om het podiumprogramma voor u te 
verzorgen. 

We noemen o.a. René Shuman & Angel-Eye, Riem de Wolff, Justine Pelmelay. Natuurlijk zijn er 
diverse dansgroepen met bijvoorbeeld een Polynesische of Balinese show. Diverse orkesten 
waaronder het dans- en showorkest The Entertainers geven acte de présance.  Tijdens de drie 
dagen komt iedereen aan zijn trekken.  Bijzonder  is ook de aanwezigheid van een aparte 
halgedeelte waar uw kinderen kunnen klimmen, glijden. Er zijn springkussens en een heuse 
hindernisbaan!

De organisatie van de Van Zanten Hal let op de kleintjes. Entree is slechts € 6,- en met een 
kortingsbon zelfs nog maar € 5,-. Parkeren	is	GRATIS!	De	Markt	is	rolstoel	en	scootmobiel	vriendelijk!
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Het programma met de tijden van de diverse optredens sturen we u begin volgende week!

Voor het Flipboek met de artiesten klik hier!
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Fotowedstrijd op de Aziatische Markt, dus neem uw camera 
of telefoon mee!

Maak een gezellige foto met uw telefoon / camera bij de tropische tuin. Op de markt is een echt Aziatisch plein 
ingericht. Daar kunt u prachtige foto's maken. 
Tijdens de Aziatische Markt maakt u kans op 1 van de 3 fotocamera's van een bekend merk.Een jury kiest drie foto's 
uit waarop te zien is dat de bezoekers het gezellig hebben.

Wat moet u doen? Like ons, en maak als bezoeker een foto bij onze tropische tuin en plaats deze op Facebookpagina 
van de Aziatische Markt. 

U kunt uw foto tot en met maandag 6 oktober 2014 plaatsen op:

www.facebook.com/aziatischemarkt

Op 7 oktober maken we op de Facebook pagina en de website van de Aziatische Markt  de drie prijswinnaars 
bekend! 

 zie Facebook Aziatische Markt  of ga naar www.aziatische markt 
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De	komende		4	dagen	in	Alphen	a/d/	Rijn.
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Zie	voor	het	programma:	www.wnproductions.nl

Noteer alvast!

b9agina 7 van 9

25-9-2014
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