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Geachte redactie 
In de maanden juli en augustus staan er weer wekelijks de woensdagavondmarkten op het programma. Deze 
‘zeer bekende’ Daler markten trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Het centrum van Dalen is dan een grote 
trekpleister van Z.O. Drenthe. Graag willen wij u verzoeken om in uw agenda, perspublicaties, berichtgeving, tv- 
of radio-uitzendingen de evenementen van het zomerprogramma op te nemen en wekelijks melding te maken 
van de eerstvolgende actuele programmapunten. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met: H. de Jonge (voorz. Stichting Dalen Promotie), bereikbaar onder telf.nr. 0524-55 25 39. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

ZOMERMARKTEN DALEN 2019 
WARENMARKT - "De belangstelling van kooplieden voor de warenmarkt is dit jaar weer groot", aldus de 
marktmeester. "Maar we moeten soms ook inschrijvers afwijzen omdat we regels hebben, zoals een maximaal 
aantal kramen per branche. Op die wijze houden we de marktkramen gevarieerd". 
 
De zomeravondmarkten voor 2019 vinden plaats op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Aansluitend vindt 
op woensdag 21 augustus van 18.00 tot 20.00 uur in het centrum van Dalen een speciale kindermarkt plaats. 
Elke woensdagavond zomermarkt is er naast de ca. 80 marktkramen altijd live muziek en entertainment. Dus 
na een bezoek aan de marktkramen een gezellige nazit op het horeca-terras met sfeervolle muziek. A.s. 
woensdag 10 juli (18.30-21.30 u) kunt u genieten van Shantykoor De Sjompiesingers en Coverband 6-Pack 
 

                    
 
Voor de daaropvolgende zomermarkten staat als entertainment geprogrammeerd: 
17 juli: Duo Eikens & Warta / Two Dollar Tuesday (nieuwe band van Margarethe Kleine) 
24 juli: Trio Opa’s Kunstgebit / Countryband Ramblin’ Boots 
31 juli: Duo El Jackson / Shantykoor Loo en Drostensingers 
  7 augustus: Duo Vintage Brothers / Coverband Groove Patrol 
14 augustus: Country-trio Little Boots / Coverband Gear 
 
============================================================ 
Zondag 25 aug.  september – MISS SUMMERVERKIEZING 2019 – 14.00-17.00 uur – Dit jaar de 28e editie. Een 
zeer succesvolle concept van deze verkiezingsshow, die jaarlijks duizenden toeschouwers trekt. Zie ook 
www.dalen.nu of www.misssummerverkiezing.nl 
================================================================= 
Zaterdag 31 augustus – SLENTERAVOND – 21.00-01.00 uur: Topband FINALLY 
================================================================= 
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