
Vive la France 2019: Informatie en inschrijfformulier accommodaties 
 
zaterdag 29 juni en zondag 30 juni  
 
Na weer een  succesvolle –editie in 2018  is Vive la France in 2019 terug met de zevende 
editie. Hartje Hummelo wordt op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni weer even een stukje 
Frankrijk in Nederland. In korte tijd heeft Vive la France naam gemaakt als een bijzonder 
evenement met een veelzijdig programma, waarin de hoog aangeschreven brocante-markt 
een bijzondere plek inneemt. 
 
Elk jaar komen meer bezoekers naar Vive la France. Steeds meer deelnemers en 
bezoekers combineren Vive la France met een langer verblijf in de Achterhoek en zoeken 
overnachtingsmogelijkheden in Hummelo en omgeving.  
Voor bedrijven die gelegenheid tot overnachten bieden (hotel, B&B's, campings, 
vakantiehuisjes) is er op vive-la-france.nl de mogelijkheid het bedrijf onder de aandacht 
te brengen. Op de vernieuwde website is het nu ook mogelijk uw accommodatie er uit te 
lichten met een mooie foto en een link naar uw website. 
 
Hummelo is op zaterdag en zondag het domein van de voetganger, die alle tijd kan nemen 
voor de 150 kramen en stands, die er maximaal een plekje krijgen. Topaanbieders van 
brocante nemen een belangrijke plek in op de markt. Vive la France staat bekend als een 
van de grootste brocantemarkten van het land, met veel gezelligheid en een kwalitatief 
hoogstaand aanbod.  
Niet voor niets reist een groeiend aantal liefhebbers tijdig richting Hummelo om als eerste 
te kunnen rondneuzen in het elk jaar weer verschillende aanbod. Daaronder inmiddels ook 
enthousiastelingen uit omringende landen als Duitsland, België en Frankrijk! 
De kunstmarkt concentreert zich rond de dorpskerk. Producenten van streekproducten 
laten hun lekkerste en gezondste aanbod proeven.  
Ook de restaurateurs laten zich niet onbetuigd. Op de diverse terrassen kan  genoten 
worden van koele versnaperingen en culinaire hoogstandjes. Muziek en straattheater, 
soms op de meest onverwachte plekken, maken het beeld compleet. 
 
Wenst u uw bedrijf ook onder de aandacht te brengen? 
 
Voor slechts € 75,- plaatsen wij uw gegevens op onze website: www.vive-la-
france.nl/overnachten. Deze website blijft het gehele jaar actief. Uw bedrijf staat van 1 april 
2019 tot en met 31 maart 2020 op de website. 
 
Na betaling van deze bijdrage en invullen van onderstaande lijst zullen wij uw 
accommodatie plaatsen op de website. Een factuur wordt u digitaal toegestuurd. 
 
Wij hopen op een succesvol weekend! 
 
Elisabeth Remmelink 
namens de organisatie van Vive la France in Hummelo. 
 
 
 
 



 
Vive la France 2019 
Gegevens accommodatie 
 
 
Naam      ………………………………………………………………….. 

Adres                         …………………………………………………………………… 

Postcode               ………………………………………………………………….. 

Woonplaats     .…………………………………………………………………. 

Telefoon                     ………………………………………………………………….. 

fax                       .     ..………………………………………………………………… 

Soort accommodatie  O Hotel    O Bungalow park  O Camping 

   O Groeps-accommodatie           O Bed & Breakfast       

Email      …………………………………………………………………… 

Website               …………………………………………………………………… 

Contactpersoon    hr./mw.  …….…………………………………………………… 

 

Kunt u in deze periode een speciaal arrangement aanbieden?                   

O ja          ………………………………………………………………………. 

O nee      

(s.v.p. aankruisen) 

 
Bent u geïnteresseerd een aantal flyers van Vive la France 2019 te ontvangen. 

O ja          O nee      

(s.v.p. aankruisen) 
 
Onder het item “overnachten” plaatsen wij een afbeelding (400 bij 400 pixels). En uiteraard 

uw bedrijfsgegevens. 

De afbeelding  moet een sfeerimpressie zijn. De afbeelding graag  in een goede en hoge 

resolutie aanleveren, bij voorkeur 400 bij 400 pixels.  
 
Op onze website https://www.vive-la-france.nl/overnachten/ kunt u zien hoe het geplaatst 
zal worden. 
 
U mag het materiaal aanleveren op mailadres: 
info@vive-la-france.nl 


