
Uitnodigingsbrief Standhouders Strips op de Markt 2022 
 

Gouda, januari 2022 
 
Beste standhouder, 
 
Via deze brief nodigen we je uit om deel te nemen aan de (derde) 14e editie van ‘Strips op 
de Markt’, het Goudse stripevenement dat op zondag 1 mei 2022 van 10.00 tot 17.00 uur zal 
plaatsvinden. Ruim 80 kramen op de Markt in Gouda en een gevarieerd programma 
eromheen zorgen voor veel publiciteit, bezoekers en tevreden kraamhouders. Mogelijk ben 
je al eerder deelnemer geweest; we nodigen je dan van harte uit opnieuw deel te nemen. 
Heb je nog geen ervaring met onze stripmarkt; probeer het dan eens uit. 
 
Wat bieden we je? 
 
Een plaats op ‘Strips op de Markt’, een stripbeurs in een sfeervolle omgeving op een 
klassieke locatie, de Goudse Markt. De voordelen die we je daarbij aanbieden: 

• Ruimte om de auto achter de kraam te plaatsen 

• Ruime en overdekte kramen  

• Een datum waarop het in Gouda ook koopzondag is 

• Een schappelijke kraamprijs (gelijk aan voorgaande jaren!) 

• Een aantrekkelijk programma (voor de bezoeker) 

• Volop media-aandacht via flyers en posters op beurzen, kranten, gespecialiseerde 
stripmedia (op papier en via internet) en social media. 

• Veilige deelname op grond van de dan geldende Covid richtlijnen 
 
Wat vragen we? 
 
Boek via het tweede blad de door jou gewenste hoeveelheid meters en stuur ons dit retour. 
 
Voor opmerkingen of aanvullende informatie kun je op twee manieren contact met ons 
opnemen:  

• via de telefoon; bel daarvoor met 06-22478718  (Marco Luk) of  

• via de mail; christien@stripsopdemarkt.com 
 
Dit is ons WEBSITEADRES: 
 
De website www.stripsopdemarkt.com zal regelmatig worden bijgewerkt en alle 
programmaonderdelen en nieuwtjes zullen daar een plaatsje krijgen.  
 
We hopen dat we op je mogen rekenen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christien Luk 
Namens de organisatie Strips op de Markt 

mailto:christien@stripsopdemarkt.com
http://www.stripsopdemarkt.comz/


Inschrijfformulier Strips op de Markt 1 mei 2022 
 
Prijzen: Hele kraam (4 meter) € 67,00  
Halve kraam (2 meter) € 36,00 
Betaling pas vereist op het moment dat de organisatie zeker is van doorgang! 
 
 

Naam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode 
Woonplaats 
 

 

Telefoon 
 

 

E-mail 
 

 

Aantal 
meters/kramen 
 

 

Aanvullende 
vragen 

 
 
 
 
 

 
 
Dit formulier kun je opsturen via de mail christien@stripsopdemarkt.com  of via de post  
sturen naar:  
 
Strips op de Markt 
t.a.v. Christien Luk 
Krugerlaan 92 
2806 EL  Gouda 
 
Het betreffende bedrag kun je overboeken op: 
 
Strips op de Markt 
Gouda 
IBAN   NL10INGB0002742030 
BIC     INGBNL2A 
 
 
Inschrijvingen met betaling worden door ons bevestigd. Enige tijd voor de stripbeurs ontvang 
je dan nog nadere informatie waaronder een routebeschrijving.  
 

mailto:christien@stripsopdemarkt.com

