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ROMMELEN EN MARKTEN IN OVERIJSE





WIE BEN IK?
Sandra Wille, geboren en getogen Overijsenaar, bezige bij, mama van Xander en 

Lili, vrouw van Jean-Marc en al 17 jaar account in communicatiebureaus. 

Actief op gemeentelijk politiek niveau, lid van de culturele 

programmeringscommissie, sinds 8 jaar initiatiefneemster van de Kasteelstraat 

Rommelmarkt, sinds 3 jaar meewerkend aan de jaarmarkt Overijse, sinds 2 jaar 

initatiefneemster en coördinator van het BuurtInformatieNetwerk, en sinds vorig 

jaar initatiefneemster van de Vlaamse Druivencross voor Miniemen en 

Aspiranten.





 



ONTSTAAN 
De Kasteelstraat Rommelmarkt houdt dit jaar zijn 8e editie! 

Het begon allemaal toen we met 3 buurvrouwen in een garage stonden bij een garage 

sale in de staat en we dachten ‘als we nu eens een grote garage sale houden’ ( ter 

info: alle dames waren jonge mama’s  en wilden eigenlijk af van hun kinderspullen). 

Maar we gaan dat niet alleen doen, laten we ook vrienden en familie uitnodigen om 

mee te verkopen.

Daarna kregen we eigenlijk meteen veel reactie, van 60 standen het eerste jaar…

naar 260 standen (maximum capaciteit van de straat) vanaf  het 6e jaar.



SUCCESFACTOREN
1/ Georganiseerd van ‘onderuit’ en naar de wens van het publiek.



SUCCESFACTOREN
1/ Georganiseerd van ‘onderuit’ en naar de wens van het publiek.

Veel te veel evenementen worden georganiseerd omdat de vereniging het wil. Het dient 

te vaak cultureel hoogstaand zijn, wanneer, waar en hoe de vereniging wil, maar luister 

meer naar de trends en de gaten in de markt.

Zorg op een braderie dat de mensen dus van het ene naar het andere ‘geleid’ worden.

Voor de Kasteelstraat Rommelmarkt betekent dit geen ‘gaten’ in de markt aanvaarden 

en geen zijstraten bij nemen om meer standjes te kunnen creëren.
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2/ Zet alle factoren eens op een rij en maak een ‘business plan’ op .



SUCCESFACTOREN
2/ Zet alle factoren eens op een rij en maak een ‘business plan’ op .

Je kan op basis van een aantal factoren een inschatting maken of iets succesvol 
kan zijn.

- Is de ligging gekend en zichtbaar vanop een grote straat?

- Welke kosten vs inkomsten zijn er?

- Waarom zouden de mensen er naartoe komen?

- Is het interessant voor de aanbieders? 

- Vindt het plaats op een moment dat gepast is? 

De Kasteelstraat ligt aan de Brusselsesteenweg, bevindt zich in een gegoede 
woonwijk en vindt plaats begin september.
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SUCCESFACTOREN
3/ Zorg dat er een ‘drijvende kracht’ is.

Mensen zijn kuddedieren, ze willen ‘erbij horen’ en willen deel uitmaken van 

een groter – succesvol – geheel.

Zorg er bijgevolg door dat er een – enthousiaste - drijvende kracht is die 

beschikbaar is voor vragen/opmerkingen, en zorg dat de mensen het gevoel 

hebben dat ze met een succesvol event te maken hebben. 
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SUCCESFACTOREN
4/ Zorg voor een breed draagvlak.

Denk niet dat je alles alleen kan. Wees niet te trots om hulp te vragen of andere 

partijen bij je event te betrekken. Door andere (jeugd-)verenigingen te 

betrekken bij je event, creëert je vaak extra toegevoegde waarde en verbreed 

je meteen het draagvlak.

Voor de Kasteelstraat Rommelmarkt zorgt de Chiro voor ontbijt, de Dorpsraad 

voor een standje met lokale hapjes en Radio Jezus-Eik en een lokale 

handelaar voor gratis proevertjes.
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SUCCESFACTOREN
5/ Communicatie, communicatie en communicatie 

Onbekend is onbemind. Maak je evenement bekend via off- en online media. Hou de 

mensen op de hoogte van nieuwe wendingen bij het evenement. Tracht in het thema van 

je evenement aan de nodige story-telling te doen. 

Voor de Kasteelstraat Rommelmarkt betekent dit het uitdelen van flyers om 

standplaatsen te verhuren, persberichten in de lokale pers en vooral online de mensen 

laten meevolgen hoeveel plekjes al verhuurd zijn, wat tips voor de standhouders, wie de 

gratis hapjes zou uitdelen etc. 



Al 4 jaar op rij dezelfde visual van flyer



Facebook event 7 maanden voor 

datum al met 194 volgers 

En al met meer dan 160 

standplaatsen verhuurd ( dd 9/3/18)



WAT TIPS - TRENDS
‘Delen is het nieuwe hebben’, 

Repair café, Ruilbeurzen  



WAT TIPS - TRENDS
Slow food/slow cooking/ 

slow other things



WAT TIPS - TRENDS
Retro/Vintage



WAT TIPS - TRENDS
- Bio/ authenticiteit / 

ambacht



SUCCES!

VRAGEN?



CONTACT

Sandra Wille

0474/99.44.96

sandrawille2002@gmail.com


