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Haagse Markt open op Tweede Paasdag 

 

Den Haag, 10 april 2017 

 

Wie geen zin heeft in een bezoekje aan de woon- en meubelboulevards kan op 

maandag 17 april Tweede Paasdag terecht op de Haagse Markt. De in de top 3 

Beste Markten van Nederland genoteerde markt, gaat ook dit jaar weer open 

van 09.00-17.00 uur. De Haagse Markt, de grootste openluchtmarkt van Europa, 

staat garant voor een gezellig dagje uit voor jong en oud. Struinen tussen de 

ruim 540 kramen met exotisch fruit en dagverse vis, maar ook voor trendy 

kleding, (mode)accessoires, bloemen, snoepgoed, stoffen en schoenen kan men 

terecht op de Haagse Markt. Voor meer informatie: www.dehaagsemarkt.nl  
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“De Haagse Markt is op Tweede Paasdag bij uitstek een leuk uitje voor het hele gezin. 

Ieder jaar trekken we een groot aantal bezoekers met Pasen, variërend van 

dagjesmensen, families tot toeristen, wat aantoont dat de markt ook op feestdagen zeer 

in trek is. De Haagse Markt behoort tot de top 3 beste markten van Nederland en is een 

must see bij een bezoek aan Den Haag. Op maandag 17 april, Tweede Paasdag, is de 

markt geopend van 09.00 tot 17.00 uur!”, aldus Wim van Leeuwen namens de 

Marktkamer van de Haagse Markt.  

 

Over de Haagse Markt 

De Haagse Markt, gelegen aan de Herman Costerstraat, is met 540 kramen en 18 

standwerker plekken de grootste openlucht markt van Europa. Al 75 jaar dé plek om 

gerust rond te struinen en te genieten van de sfeervolle kramen. De Haagse Markt staat 

in de top 3 van Beste Markten van Nederland en staat bekend om het bijzondere aanbod 

van voordelige producten, het internationale karakter en wordt dagelijks bezocht door 

http://www.dehaagsemarkt.nl/


tienduizenden bezoekers. De Haagse Markt heeft, na de heropening eind november 

2015, dit jaar haar 1 miljoenste bezoeker mogen verwelkomen. Als ‘Markt van alle 

Werelden’ is het dé ontmoetingsplek van diverse culturen. De markt is geopend op 

maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9:00 – 17.00 uur. Voor meer informatie: 

www.dehaagsemarkt.nl  
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Voor meer informatie: 

Smith Communicatie 

Contactpersoon: Beau Korporaal  

T: 070-3614004  

E: bkorporaal@smith-communicatie.nl  
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