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De foldermarkt wordt dit jaar een heuse Foldermarkt drive through.  

In verband met de nog steeds geldende maatregelen helaas niet het gebruikelijke 

netwerkmoment, maar wel geheel corona proof!   

Haal het magazine inclusief inlegvel met updates, nieuwe inspiratiekaarten, folders 

van activiteiten voor je gasten en bied jouw folders en informatie aan jouw collega’s 

aan. Want met elkaar maak je de vakantiebeleving!  

 

Wat is het plan & hoe werkt het? 

 

Hoe werk het? 

Brengen 

Op 16 april worden alle folders en producten verzameld op 4 verschillende locaties.  

Kies een locatie bij jou in de buurt. Om het aantal reisbewegingen minimaal te 

houden hopen we dat je met ondernemers uit de buurt samenwerkt om de 

foldermaterialen te brengen en te halen. Scheelt nog tijd en brandstof ook! En het 

scheelt natuurlijk voor eventuele wachttijden van collega ondernemers. 

 

Kom je materialen brengen?  

Graag vóór 16 april even doorgeven bij Wietske, 06-42727382 (kan heel gemakkelijk 

via whatsapp). Op je aanmelding geef je aan bij welke locatie je de folders brengt.  

 

Op 16 april kunnen materialen worden gebracht tussen 10.00–12.00 uur. Dit geldt 

voor alle locaties.  

 

Wij zorgen dan dat er op 18 april een boodschappenlijstje in de mailbox zit met alle 

folders en materialen die zijn aangeleverd. Zo kan iedereen een lijstje invullen en 

meegeven aan degene die op 19 april de folders komt ophalen. 

 

Halen 

Op 19 april kun je tussen 19.00 en 21.00 uur de spullen voor jou en je collega’s 

ophalen bij Westra BV, Voltastraat 9, 8801 PL Franeker 

Let op: Dit is een andere locatie dan waar de folders gebracht zijn. 

We zorgen ervoor dat alle folders en materialen duidelijk zichtbaar en op nummer 

klaarliggen. Je kan dan zelf met de auto door de locatie rijden en stoppen bij het 

juiste nummer. Wij zullen de folder(s) dan bij je in de auto leggen. 

 

Makkelijker kunnen we het niet maken       
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Wat je in ieder geval kunt ophalen: 

 

➢ Magazines Welkom in Noardwest Fryslân met update inlegvel (editie 2020) 

➢ Losse inlegvellen (voor in het magzine editie 2020)  

➢ Stinzenflora inspiratie kaart 2021  

➢ Kaats inspiratie kaart 2021 

➢ Theetuinen inspiratie kaart 2021 

➢ Wandelkaarten / Fietskaarten Marrekrite (tegen vergoeding) 

➢ Land in Friesland krant NO 2021 

➢ Kening van de Greide fietskaart  

➢ Dekema Hofstad fietskaart  

➢ Magazine Kust aan Zee Gids 

 

En dan natuurlijk alle informatiematerialen die we binnenkrijgen!  

  

Routing: 

 

Brengen  

Locatie 1:   De schuur van Fam. De Jong, Oudebildtdijk 487, 9076 GP Sint   

                      Annaparochie (Froukje de Jong-Krap 06-38385830) 

Locatie  2:   Bedrijfsloods Hippe Frieten Kanaalweg 31-9  

8861 VA Harlingen (Wietske Boonstra 06-42727382)  

Locatie  3:  Lokaal op Hatsum, Hatzum 13, 9035 VK Dronryp 

  (Corné van de Erven 06-51211451) 

Locatie  4: Aan de achterkant van Friewheelers (voorheen Expert),  

Heerengracht 28, 8801 LR Franeker (Jildert Boekema 06-81476091) 

 

Let op: mondkapje is verplicht. 

 

Ophalen  

Routing Tussen 19.00 en 21.00 kun je de spullen voor jou en je collega’s ophalen bij 

M. Westra, Voltastraat 9 Franeker: Alles ligt uitgestald op tafels/banken waar je 

langs rijdt op volgorde van het formulier. Wat bovenaan staat, kom je als eerste 

tegen. En met de ingevulde formulieren verzamel je dan snel en gemakkelijk alles in 

een keer vanuit de auto. De materialen worden in de kofferbak van de auto gelegd.  

 

Locatiegegevens 

M.Westra, Voltastraat 9 Franeker 

Contact op de dag zelf: 06-42727382 Wietske Boonstra 


