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Standhouders 
Een evenement van de stichting Wings to Victory waar bedrijven, verenigingen en stichtingen 
zich profileren op vliegveld Midden Zeeland en alle facetten van de (Zeeuwse) luchtvaart laat 
zien. Het evenement ontvangt ieder jaar duizenden bezoekers. Midden op het terrein is een 
groot gedeelte beschikbaar voor een echte Zeeuwse braderie waar standhouders hun producten 
en/of diensten kunnen aanbieden.  

De marktkramen hebben een afmeting van 4 x 1 meter met een bovenzeil. De kraam staat in 
het gras langs de looproute van het publiek en met zicht op de start/landingsbaan. Stroom is in 
beperkte mate aanwezig, gaarne dit bij uw aanmelding vermelden. Het dagprogramma loopt op 
beide dagen van 10:00 tot 17:00. De kraam dient voor aanvang dagprogramma ingericht te zijn, 
toegang terrein voor standhouders tussen 8:30 en 9:30. Er is dan dus mogelijkheid om met de 
auto naast de kraam te laden/lossen. Tijdens het evenement zijn geen voertuigen toegelaten op 
het terrein, tenzij om geldige redenen en van te voren met de organisatie is overeengekomen. 
Na 17:00 uur, en na toestemming veiligheidsfunctionaris, kunnen standhouders het terrein weer 
op om spullen in te laden.   

Na bevestiging van uw deelname zult u voor het evenement nog nadere informatie ontvangen. 

Interesse? Neem dan contact op met stichting Wings to Victory:  
jradsma@zeelandnet.nl of info@zeeuwseluchtvaartdagen.nl of 06 5151 8161.  

Prijzen: 

Eén dag kraam huren:   €   40,00 
Twee dagen:    €   60,00 
Meerprijs achterzeil:   €     5,00 
Meerprijs stroom    € 5,00 
 
Wilt u tevens adverteren? Dit kan d.m.v. een dranghek banner: 
Twee dagen banner adverteren: €   50,00  

(afmetingen 215 x 73 cm)   

Heeft u speciale verzoeken, graag bespreken wij de mogelijkheden! 
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Postadres:   Bezoekadres:   Contact/info: 
Stichting Wings to Victory Vliegveld Midden Zeeland Tel: 0611 46 2017 
Westweg 30   Calandweg 36  www.zeeuwseluchtvaartdagen.nl    
4413-EG Krabbendijke 4341-RA  Arnemuiden info@zeeuwseluchtvaartdagen.nl 

 

http://www.wingstovictory.nl/
http://www.wingstovictory.nl/

