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Zaterdagmarkt
Zelfs als je geen boodschappen moet doen, is de zaterdagse markt een belevenis. Hier komen allerlei soorten
Turnhoutenaren hun verse producten kopen. Knabbelend op een proevertje word je geëntertaind door
enthousiaste marktkramers.
'Twee kilo voor nen euro'
Elke zaterdag tussen 8 en 12.30 uur komt er geroezemoes boven de Grote Markt uit. De zaterdagse markt is een
traditie voor Turnhoutenaren. De heerlijke geuren van verse voedingswaren, roepende marktkramers en
snoepende kinderen stralen een en al gezelligheid uit. Je vindt er ook textiel, bloemen, lederwaren,
schoonmaakproducten.

Antiek- en curiosamarkt
De zondagse antiekmarkt lokt elk weekend kijk- en kooplustigen naar de Warande. Elk weekend opnieuw kun je hier een gemoedelijke, gezellige sfeer opsnuiven in het
hartje van de stad. Ongetwijfeld ga je met iets nieuws naar huis.
Tweedehands snuisterijen
Heel het jaar door kun je elke zondagvoormiddag van 7 tot 12.30 uur rondom het kasteel en de Warande
rondsnuffelen op de antiekmarkt. Het is aangenaam slenteren in nostalgische sferen. Ontgroeid speelgoed
zoekt hier nieuwe speelmaatjes, hebbedingetjes liggen er voor een appel en een ei, vergeten schatten komen
aan de oppervlakte.
Verkopen op rommelmarkt
Op de antiekmarkt aan de Warande kun je je oude spullen te koop aanbieden. Vanaf 1 janauri 2018 mag je er
echter geen tweedehands textiel, kleding en schoenen meer verkopen. Daarvoor verwijzen we je naar de
nieuwe textielmarkt aan de Nieuwe Kaai.
Aan de Warande zijn er standplaatsen binnen en buiten. Voor een standplaats binnen moet je op voorhand
een aanvraag doen. Wil je buiten staan, dan hoeft dat niet.
De overdekte standplaatsen zijn in de hal van de Warande.

Er gaan elk jaar ook speciale tweedehands markten door op verschillende locaties. Volg daarvoor de nieuwsberichten. speelmaatjes, hebbedingetjes liggen er voor een
appel en een ei, vergeten schatten komen aan de oppervlakte.

Textielmarkt
Vanaf 1 januari 2018 vindt er elke tweede zondag van de maand een textielmarkt plaats. Je vindt die aan de Nieuwe Kaai van 14 tot 17 uur.
Je mag er tweedehands textiel, kleding en schoenen verkopen. Als je er als standhouder wilt staan, moet je je aan volgende zaken houden:
je mag de marktzone betreden vanaf 13 uur;
je mag de koopwaar lossen tot 13.30 uur;
je mag je wagen niet op de marktzone laten staan;
je mag vanaf 16.30 uur terug op de marktzone met je wagen;
om 17.30 uur moet de marktzone terug vrij zijn.
Voor verdere inlichtingen neem je contact met de dienst Markten.
Het volledige reglement van de textielmarkt vind je hier.

Avondmarkt aan de Haven
Elke woensdagavond kan je jouw inkopen komen doen op de hippe en trendy markt. Tijdens de zomertijd kan je er terecht tussen 16u en 20u, tijdens de wintertijd tussen
15u en 19u. De locatie op de Nieuwe Kaai en langs de kade van de jachthaven zorgt mee voor een unieke sfeer.
Meer info: www.avondmarktturnhout.be
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