
Beste Heesche ondernemer, 

Het weekend van 27 juni a.s. staat in het teken van 

KERMIS! 

Zaterdag 27 juni a.s. openen we de kermis om 15.00 uur en dinsdag 30 juni a.s. sluiten we de kermis 

met (opnieuw) het traditionele vuurwerk. 

 

U kunt uw klanten blij maken met kermismunten! 

 

De kermismunt vertegenwoordigt een waarde van € 1 maar de kermisexploitanten nemen hiervan 

€ 0,25 voor hun rekening. U betaalt dus slechts € 0,75 per munt. 

Naar eigen wens kunt u de munt uitreiken. Deze munt is de gehele kermis geldig. 

U bent herkenbaar aan de poster op de deur en met naamsvermelding wordt u opgenomen in de 

advertentie in De Mooi Bernheze Krant. 

Uiteraard zullen we ook onze Facebook-pagina hiervoor volop inzetten. 

Hoe werkt het? 

 

We komen deze week bij u langs om uw interesse te polsen en, indien gewenst, direct kermismunten 

bij u af te geven. 

De munten kunnen worden afgenomen per 50 stuks en dienen contant te worden afgerekend. 

U ontvangt hiervoor een kwitantie. Munten kunnen overigens niet worden terug gebracht. 

Daarnaast kunt u zich nu al direct aanmelden door een mail te sturen hoeveel munten u wenst 

(afname per 50 stuks) naar l.houdijk@bernheze.org. 

Deze munten worden dan spoedig aan u overhandigd tegen contante betaling, met kwitantie. 

Kleurplaat 

Al deze deelnemers ontvangen een aantal kleurplaten om uit te reiken aan kinderen (categorieën  

0-4, 5-8, 9-12 jaar). Deze kleurplaat kan worden ingeleverd op het kermisterras zaterdag 27 juni om 

15.00 uur met een kermismunt als beloning. Aansluitend om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. 

Heeft u leuke prijzen? We horen het graag. 

Deze actie gaat van start vanaf zaterdag 13 juni a.s. 

U kunt de hele periode tot aanvang van de kermis, tegen directe contante betaling, nog extra 

kermismunten verkrijgen bij SNS Bank Heesch (Schoonstraat 2), contactpersoon Alwin van Erp. 

Vrijdag 6 juni willen we uiterlijk de deelnemers noteren om zo tijdig pers en advertentie voor te 

kunnen bereiden. 

Heeft u vragen, mail dan naar info@centrumheesch.nl, bel Marinda op 06-13501388 en anders zien 

we u graag komende week. 

Hartelijke groeten, 

Werkgroep Promotie, PR & Evenementen 

Alwin van Erp, Mark van Herpen, Peter van Moorselaar, Wilco Schrijvers, Marinda Vos en Tonnie 

Wiegmans  


