
ván de buurt ... vóór de buurt! 

Kesmarkt van het jaar! 
Een spectaculaire markt waar muziek in zit. 

Na het grote succes van vorig jaar nodigt Kesbeke U hierbij uit 
om op zaterdag 15 december 2018 van 10.00 tot 22.00 uur 
het feest van de Bos en Lommer met ons mee te vieren. 

Onze Bolo, heeft naast de Jordaan en de Pijp, als 
laatste echte Amsterdamse volksbuurt zijn 
eigen identiteit en daar moeten we trots op zijn. 

Met mooie mensen uit alle hoeken van de 
samenleving vieren wij sinds vorig jaar ons 
eigen feestje. 

Ook dit jaar organiseert Kesbeke deze markt. 

Een markt die een goede weerspiegeling is van 
wat er in de Bolo leeft en gebeurt. Een multicul

turele, laagdrempelige markt met voor ieder 
wat wils in een warme en gezellige Kerstsfeer. 

Wij hebben voor de naam Kesmarkt gekozen, 

een knipoog naar onze naam, maar ook om 

ervoor te zorgen dat er geen geloof of overtui

ging aan gekoppeld kan worden, zodat iedereen 
zich welkom voelt. 

Deelnemen kan ook! Heeft u iets lekkers, weet u 

iets leuks, iets ludieks etc, kom het op onze 

Kesmarkt laten zien! Een kraam heeft u al voor 

€ 55,00. 

Dus gegarandeerd een leuke opbrengst voor 

iedere deelnemer, maar zeker ook voor de 
buurt. Want ook dit jaar doneert Kesbeke zijn 

opbrengst van de markt aan een nog nader te 

bepalen goed doel in de Bolo! 

De Kesmarkt wordt gehouden in de Adolf van 
Nassaustraat op de ventweg voor de fabriek en 
wordt volledig gefaciliteerd door Kesbeke. Uw 

kraam, inclusief elektriciteit en verlichting staat 
voor u klaar. 

Bent u enthousiast en wilt u voor uzelf 
en het goede doel deelnemen? 
Schrijf u dan meteen in door een mail te sturen 

naar kesmarkt@kesbeke.nl. Vermeld in de mail: 

• uw bedrijfsnaam

• naam contactpersoon

(liefst met telefoonnummer)
• uw adres, postcode en plaats.

Bevestig in de mail dat u deel wenst te nemen 
aan de Kesmarkt op zaterdag 15 december 2018 
en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met 
u op. De details zullen wij u direct na inschrij

ving doen toekomen.

Voor vragen kunt u bellen met Teddy Snijder 
tel. 06 53 815 415, mailen kan uiteraard ook. 

kesmarkt@kesbeke.nl 

Dus kom lekker shoppen en 
vooral genieten op de Kesmarkt

Wij hebben er weer ontzettend 
veel zin in! 

Mis het niet want 
vol= vol! 


