Wat maakt die buitendag zo mooi……!?
Een dag in de natuur, met veel plezier en educatie voor jong en oud

• Jaarlijks 5000 tot 7000 bezoekers • Meer dan 80 standhouders en activiteiten
• Eieren zoeken • Studenten van de Friese Poort regelen het verkeer voor
opleidingservaring • 25 scouts actief • Gratis parkeren • Gratis vervoer
per bolderkar naar het evenemententerrein • Meer dan 200 vrijwilligers actief
• Schapen drijven • Kinderen timmeren wel 300 nestkastjes • Snackverkoop
door Lions Noordoostpolder voor goede doelen • Rit met de menwagen
• Jack Russel race • Demo’s van politiehonden • Vliegend tapijt
• Paashazen delen 35 kilo paaseieren uit • KAS-Kuinre voor de inwendige mens
• Ridders van de IJssel strijden om de hand van de Jonkvrouw
• Schminken van kindergezichten • Houtslepen met Belgische trekpaarden
• Natuurworkshops • De Paashaas • Quad Rijden • Antieke houtzaagmachine
• Blotevoetenpad • Broodjes bakken boven het kampvuur
• Ringsteken op de trekker • Kabouterpad • Survivalbaan
• Belevingen met de boswachter • Jachthonden • Bootexcursie met natuurgids
• Demonstratie hout carven • Demonstratie van reddingshonden
• Klimwand en……. nog veel meer!

BUITENDAG NOORDOOSTPOLDER
2e Paasdag

____________________________________________________________

Kijk voor de sponsors die u voorgingen op onze website.
Voor meer informatie:
Leo Baars
06-309 43 643 leoriabaars@gmail.com
Harco Bergman
06-549 57 406 h.bergman@staatsbosbeheer.nl

Wordt u sponsor van dit prachtige evenement?
Snackverkoop door Lions Noordoostpolder voor goede doelen.

www.buitendagnoordoostpolder.nl

De Buitendag Noordoostpolder is het evenement voor de hele
familie. In ons eigen Kuinderbos kan jong en oud genieten van een
variatie aan kijk-, spel- en doe plezier. In een periode wanneer de
natuur ontwaakt uit haar winterslaap organiseert StaatsBosBeheer
(Harco Bergman) i.s.m. Lionsclub Noordoostpolder traditiegetrouw
op 2e paasdag dit evenement.

Zonder de bijdrage van het bedrijfsleven kunnen wij deze dag niet
organiseren. Voor een bedrag van € 100 bent u al naamsponsor.
Verder hebben wij verschillende sponsorpakketten samengesteld:

 Naamsponsor € 100,00

- de naam van uw bedrijf op de website en programma-plattegrond

 Bronsgroen sponsor € 250,00

- Vertoon van eigen banner of vlag tijdens de Buitendag
- logo op de website en programma-plattegrond o.v.v. Bronsgroen sponsor
- 4 vrijkaarten

 Zilverspar sponsor € 500,00

- Vertoon van eigen banner of vlag tijdens de Buitendag
- Logo op de website en programma-plattegrond o.v.v. Zilverspar sponsor
- U wordt als Zilverspar sponsor vriend van Boswachter Harco Bergman
- 10 vrijkaarten

 Goudvink sponsor € 1.000,00

- Naamgeving aan één van de velden van de Buitendag
- Vertoon van eigen banner of vlag tijdens de Buitendag
- Logo op website en programmaplattegrond o.v.v. Goudvink sponsor
- U wordt als Goudvink sponsor vriend van Boswachter Harco Bergman
- 15 vrijkaarten + 15 puntzakken friet en 15 broodjes hamburger

 Hoofdsponsor € 2.500,00
De Buitendag Noordoostpolder heeft veel publiciteit, zowel in
plaatselijke en regionale kranten als via de regionale televisie.
Doelstellingen van deze dag zijn o.a. het behoud van natuur
(Kuinderbos) in onze leefomgeving en activiteit voor plaatselijke
goede doelen. Zeker ook door dit sociaal maatschappelijke karakter
willen bedrijven zich graag identificeren met onze Buitendag.

- De Buitendag draagt de naam van uw bedrijf in alle uitingen
- Eigen banners en vlaggen prominent in beeld tijdens de Buitendag
- Uw bedrijfsnaam prominent op onze website en die van het SBB
- Als Hoofdsponsor op onze website en de programmaplattegrond
- U wordt als Hoofdsponsor vriend van Boswachter Harco Bergman
- 30 vrijkaarten + 30 puntzakken friet en 30 broodjes hamburger

