


          

Lampionnenoptocht en Jennechiesmarkt 

Vrijdag 3 november 2017 

• Start 18.30 uur op het Binnenhof ten hoogte van de Kleine Maatjes en Babor Beauty 
Spa Desiree. 

• Lichtjesroute om en in het centrum. 
• Er zijn mooie prijzen te winnen voor de 3 mooiste zelfgemaakte lampionnen. 
• Eindpunt plein bij De Oale Marckt, waar de Jennechiesmarkt begint, iedereen een 

lootje in eigen leeftijdscategorie, jongens en meisjes apart en dan elkaar opzoeken, wie 
het eerst elkaar vindt, is het Jennechieskoppel van het  jaar met een hele mooie prijs !  

• Dus neem ook je broer of zus mee voor de Jennechiesdate ;) 
• En natuurlijk samen met (groot)ouders warme chocolademelk drinken rondom het 

jennechiesbeeld, aangeboden door Jumbo Supermarkt. 
• Ook met deze kleurplaat kun je in de prijzen vallen, kleur deze mooi in en lever hem in 

tot en met 6 november bij Home Sweet Home, Nijverdalsestraat 34 
• We rekenen weer op een grote opkomst, iedereen is welkom, groot en klein !! 
•  Er wordt weer veel snoep op de route uitgedeeld door verschillende winkeliers. 
• Verkoop lampionnen en lampjes alleen op vrijdag van14.00 uur tot 18.00 uur op een 

speciale verkoopkraam op het Binnenhof, dichtbij de Kleine Maatjes en  Babor Beauty 
Spa Desiree 

• En natuurlijk kun je met een schoolteam meedoen aan de Sunte Mart’n schoolzwem-
kampioenschappen die op zaterdag 4 november worden gehouden in zwembad de 
Kolk, georganiseerd door zwem-en poloclub de Veene en fietswereld van Ravenhorst, 
geef je hiervoor op via jouw school. 

• Dit jaar hebben we weer een nostalgische kermis op de Bongerd, op vrijdag, zaterdag 
en maandag. Voorverkoop ritje reuzenrad te koop bij Tourist Info, Marktstraat 21 en 
Engberts & Olthuis Nijverdalsestraat 34, 1euro i.p.v. 2 euro. 

• Maandag op de jaarmarkt, is er o.a. een techniekstraat,in de buurt van de RK Kerk 
oude en nieuwe techniek, speciaal voor de kinderen van groep 6-7-8 en natuurlijk is er 
veel meer te doen op de traditionele jaarmarkt sinds 1864! 

• Doe je ook mee aan de foto etalage wedstrijd i.s.m. de Historische Kring Wederden? 

Bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:  Ambulare, VVN, EHBO Notter-Zuna, 
Jeugdkapel Barst Los, Harmonicagroep de Jennechies en de Ziach Spollers, Zalencentrum het Anker, 
Regio FM, Fietswereld van Ravenhorst, OVM, de Heidehoeve,  Cigo  Wierden,Regiobank Jumbo 
Supermarkt, Microform Drukwerkspecialisten, Gemeente Wierden, Roy Klasens, groentewinkel, 
Kinderopvang Partout, Engberts & Olthuis/ Home Sweet Home en Stichting Sunte Mart’n. 

 

 

Lampionnenoptocht en Jennechiesmarkt 

Vrijdag 3 november 2017 

 Start 18.30 uur op het Binnenhof ten hoogte van de Kleine Maatjes en               
Babor Beauty Spa Desiree. 

 Lichtjesroute om en in het centrum. 
 Er zijn mooie prijzen te winnen voor de 3 mooiste zelfgemaakte lampionnen. 
 Eindpunt plein bij De Oale Marckt, waar de Jennechiesmarkt begint, iedereen een 

lootje in eigen leeftijdscategorie, jongens en meisjes apart en dan elkaar opzoeken, 
wie het eerst elkaar vindt, is het Jennechieskoppel van het  jaar met een hele mooie 
prijs !  

 Dus neem ook je broer of zus mee voor de Jennechiesdate ;) 
 En natuurlijk samen met (groot)ouders warme chocolademelk drinken rondom het 

jennechiesbeeld! 
 Ook met deze kleurplaat kun je in de prijzen vallen, kleur deze mooi in en lever hem 

in tot en met 5 november bij Home Sweet Home, Nijverdalsestraat 34 
 We rekenen weer op een grote opkomst, iedereen is welkom, groot en klein !!           

Er wordt weer veel snoep en gezonde versnaperingen op de route uitgedeeld door 
verschillende winkeliers/organisaties 

 Verkoop lampionnen en lampjes alleen op vrijdag van14.00 uur tot 18.00 uur op een 
speciale verkoopkraam op het Binnenhof, dichtbij de Kleine Maatjes en               
Babor Beauty Spa Desiree 

 En natuurlijk kun je met een schoolteam meedoen aan de Sunte Mart’n 
schoolzwemkampioenschappen die op zaterdag 4 november worden gehouden in 
zwembad de Kolk, georganiseerd door zwem-en poloclub de Veene en fietswereld 
van Ravenhorst, geef je hiervoor op via jouw school. 

 Dit jaar hebben we weer een nostalgische kermis op de Bongerd, op vrijdag, 
zaterdag en maandag. Voorverkoop ritje reuzenrad te koop Engberts & Olthuis 
Nijverdalsestraat 34, 1euro i.p.v. 2 euro. 

 Maandag op de jaarmarkt, is er o.a. een techniekbus op het kermisterrein aan de 
Bongerd, Burgemeester van Buiten hoek Kerspel/Marktstraat, koe schetsen, koe 
handel, grote kinderboerderij, natuurlijk is er veel meer te doen op de traditionele 
jaarmarkt sinds 1864! Wij zien je graag! 

Bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:  Ambulare, VVN, EHBO Notter-Zuna, 
Jeugdkapel Barst Los, Harmonicagroep de Jennechies en de Ziach Spollers, Zalencentrum het Anker,  
Fietswereld van Ravenhorst, Albert Heijn Wierden, OVM, de Heidehoeve, Microform 
Drukwerkspecialisten, Gemeente Wierden, Roy Klasens uw groenteman, Kinderopvang Partou, 
Engberts & Olthuis/ Home Sweet Home en Stichting Sunte Mart’n. 

Bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:  Ambulare, VVN, EHBO Notter-Zuna,
Jeugdkapel Barst Los, Harmonicagroep de Jennechies en de Ziach Spollers, Zalencentrum het Anker,
Fietswereld van Ravenhorst, Albert Heijn Wierden, Coop Supermarkt, Jumbo Supermarkt, OVM, de
Heidehoeve, Microform Drukwerkspecialisten, Gemeente Wierden, Roy Klasens uw groenteman,
Kinderopvang Partou, Engberts & Olthuis/Home Sweet Home en Stichting Sunte Mart’n.

 

Lampionnenoptocht en Jennechiesmarkt 

Vrijdag 1 november 2019 

 Start 18.30 uur op het Binnenhof ten hoogte van de Kleine Maatjes en               
Babor Beauty Spa Desiree. 

 Lichtjesroute om en in het centrum. 
 Er zijn mooie prijzen te winnen voor de 3 mooiste zelfgemaakte lampionnen. Ga je  

de lampion zelf maken, loop dan tussen 18.00  uur en 18.30 langs de jury, zij staan 
bij de kraam naast de Kleine Maatjes. Zo kan de jury goed zien hoe mooi jij de 
lampion gemaakt hebt!! 

 Eindpunt plein bij De Oale Marckt, waar de Jennechiesmarkt begint, iedereen een 
lootje in eigen leeftijdscategorie, jongens en meisjes apart en dan elkaar opzoeken, 
wie het eerst elkaar vindt, is het Jennechieskoppel van het jaar met een hele mooie 
prijs!  

 Dus neem ook je broer of zus mee voor de Jennechiesdate ;) 
 En natuurlijk samen met (groot)ouders warme chocolademelk drinken rondom het 

jennechiesbeeld, aangeboden door Jumbo Supermarkt. 
 Ook met deze kleurplaat kun je in de prijzen vallen, kleur deze mooi in en lever hem 

in tot en met 4 november bij Home Sweet Home, Nijverdalsestraat 34 
 We rekenen weer op een grote opkomst, iedereen is welkom, groot en klein !!           

Er wordt weer veel snoep en gezonde versnaperingen op de route uitgedeeld door 
verschillende winkeliers. 

 Verkoop lampionnen en lampjes alleen op vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur op een 
speciale verkoopkraam op het Binnenhof, dichtbij de Kleine Maatjes en               
Babor Beauty Spa Desiree 

 En natuurlijk kun je met een schoolteam meedoen aan de Sunte Mart’n 
schoolzwemkampioenschappen die op zaterdag 2 november word gehouden in 
zwembad de Kolk, georganiseerd door zwem-en poloclub de Veene en van 
Ravenhorst Rijwielen, geef je hiervoor op via jouw school. 

 Dit jaar komt het reuzenrad weer op de Bongerd, op vrijdag, zaterdag en maandag. 
Voorverkoop ritje reuzenrad te koop bij Engberts & Olthuis Nijverdalsestraat 34 en op 
de kraam tijdens het Sunte Mart’n weekend 1euro i.p.v. 2 euro  

 Maandag op de jaarmarkt, is er o.a. een techniekbus, speciaal voor de kinderen van 
groep 6-7-8 en natuurlijk is er veel meer te doen zoals de kinderboerderij op de 
traditionele jaarmarkt sinds 1864! 

Bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Ambulare, VVN, EHBO Wierden, 
Harmonicagroep de Jennechies  met Harrie Pierik en de Ziach Spollers, Zalencentrum het Anker, , 
van Ravenhorst Rijwielen, OVM, de Heidehoeve, Cigo Wierden, Jumbo Supermarkt, Microform 
Drukwerkspecialisten, Gemeente Wierden, Cogas, Kinderopvang Partout, Engberts & Olthuis/ Home 
Sweet Home en Stichting Sunte Mart’n. 

Lampionnenoptocht en Jennechiesmarkt
Vrijdag 1 november 2019


