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Sfeervolle brocante markt “Montmartre” 
bij Morres in Hulst

Zaterdag 8 en zondag 9 februari

Vanwege het grote succes van de vorige brocante markten is de totaal vernieuwde winkel van Morres 
Wonen in Hulst op zaterdag 8 februari en zondag 9 februari opnieuw de gastheer voor een gezellige 
Montmartre brocante markt. Heerlijk snuisteren tussen leuke retro vondsten en uniek design van 
toen bij 50 standhouders uit Nederland en België. Een gietijzeren bijzettafeltje dat prachtig past 
bij je nieuwe zetel, een Italiaanse met mozaïek omrande retro spiegel, een schattige porseleinen 
zeephouder met bloemetjes... op deze brocante markt bij Morres in Hulst is alles verzameld wat het 
hart van een brocante liefhebber sneller laat slaan! Kom de sfeer van toen proeven! 

De brocante markt is de ideale gelegenheid om woon shoppen te combineren met een leuk dagje 
uit. De entree is gratis, bij Morres parkeer je ook gratis, voor de kinderen is er de Kidsclub met 
begeleiding en bij Restaurant La Place kan je genieten van een smakelijke top lunch. De brocante 
markt wordt – zoals vorige jaren - georganiseerd in samenwerking met Astrid Wernsen van Boerderij 
74. 

Voor de bezoekers aan de brocante wordt een aparte parking voorzien bij de oude laadpoorten van 
het Morres gebouw. Zij worden verzocht de borden P2 en Brocante te volgen en parkeerwachters 
zullen hen begeleiden. 

Morres is volledig vernieuwd en heropend naar een totaal nieuw winkelconcept in boutique sfeer. 
Je vindt er alle bekende merken onder één dak, gepassioneerde medewerkers en een aanbod dat 
het commerciële ver overstijgt. 41.000 m2 wooninspiratie, alles onder één dak voor een one stop 
shopping formule met woon-, slaap-, bad-, woontextiel-, verlichting- en decoratie afdelingen: Morres 
biedt je nu al de beleving van wat de woonwinkel van de toekomst wordt. Bovendien zet Morres 
altijd sterk in op de vandaag zo gezochte beleving met een rijke waaier aan feestelijke, kunstzinnige, 
inspirerende en creatieve events. 

www.morres.be, adres: Industrieweg 2 in Hulst.


