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Informatie standhouders, 
 
Op 6, 7 en 8 oktober 2022 organiseren de kleindieren verenigingen in en rondom Apeldoorn voor 
de  18e  keer de Kleindierenshow “Midden Veluwe” in de Oranjehal in Wenum-Wiesel.  
De combinatie van stands, kleindieren en de diverse attracties voor de kinderen maakt de 
Kleindierenshow “Midden Veluwe” interessant voor een breed publiek. 
 
Het evenement wordt gehouden in de 2500 m² grote ‘Oranjehal’ ten noorden van Apeldoorn  in 
Wenum-Wiesel. De opzet van deze kleindierenshow is een combinatie van kleindieren met daarbij 
gezellige marktkraampjes en diverse andere activiteiten waardoor er voor de bezoekers iets te 
beleven valt.  
 
De marktkraampjes of stands worden ingedeeld in de volgende categorieën:   

Creatief : Hobby, schilderijen, potten, kaarten, kralen, geborduurde voorwerpen, etc. 
Informatief : Scholen, verenigingen, goede doelen, etc. 
Commercieel : Bedrijven, promotie, diverse mogelijkheden  

 
Een plaats (kraam) voor een creatieve of informatieve stand wordt meestal gratis beschikbaar 
gesteld door de organisatie. Een commerciële standhouder  betaalt een van tevoren afgesproken 
vergoeding. Wel moet u zelf voor stoelen zorgen bij de stand of  kraam. 
 
De kleindierenshow is geopend:     donderdag  6  oktober 20.30 uur tot 22.00 uur 
 vrijdag         7 oktober 13.00 uur tot 22.00 uur 

 zaterdag      8  oktober 10.00 uur tot 16.00 uur 
De Oranjehal is gemakkelijk bereikbaar en voorzien van een prima horecavoorziening en voldoende 
gratis parkeerplaatsen. 
 
Heeft u een leuke hobby, vereniging of bedrijf en bent u geïnteresseerd in een stand op de 
Kleindierenshow “Midden Veluwe” bel voor informatie of stuur een e-mail naar: 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Willie Klunder, Kerkweg 25, 7361 BD, Beekbergen. 
Telefoon: 06-40465861 E-mail: Willie@klunder1.nl  
 
Zie ook:  www.kleindierenshowmiddenveluwe.nl 
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