Word sponsor of donateur
van de Oude Dorpskern
Het is prachtig wonen en werken in ‘ons’ Noordwijk Binnen. Een plek waar je bijna
overal wordt omgeven door Noordwijkse historie.
En toch hebben we – zelfs in het vrij recente verleden - gezien dat grootse
bouwplannen het gezicht van Noordwijk Binnen blijvend hadden
kunnen veranderen. Dit is voorkomen, mede dankzij de belangen- en
activiteitenvereniging ‘De Oude Dorpskern’. Een vereniging die zich continu inzet
voor de kwaliteit van leven in Noordwijk Binnen. Om deze reden zet ze zich –
desnoods juridisch – in om het dorpsgezicht te beschermen.
Maar ook om bijvoorbeeld bijzondere evenementen zoals ‘de Markt onder de Linden’,
‘de Muzikale Kerstwandeling’ te organiseren. Evenementen die Noordwijk Binnen
gloedvol kleuren. Ook ziet de vereniging het als haar taak om te zorgen dat de
kennis over het verleden van Noordwijk Binnen niet verloren gaat en dat ze deelt
met haar leden en sympathisanten, door o.a. een eigen ledenmagazine. Vereniging
De Oude Dorpskern maakt tevens deel uit van het “Platform Erfgoed Noordwijk”.
Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende steun.
Daarom zijn wij op zoek naar sympathisanten die, net als wij, het beste met
Noordwijk Binnen voor hebben. Om deze reden willen wij u uitnodigen sponsor
of donateur te worden. Als Sponsor of donateur toont u uw betrokkenheid met
het wel en wee van de oude dorpskern, haar activiteiten en evenementen. Tevens
steunt u het erfgoed in Noordwijk Binnen.
Binnenkort neemt iemand van het bestuur contact met u op om de eventuele
mogelijkheden met u door te nemen.
Op de ommezijde van dit leaflet ziet u de voorbeelden van de mogelijkheden.

Sponsor of donateur,
wat kost het en wat krijgt u daarvoor?

Met volop unieke streekproducten

POMPOENEN MARKT
12 september 2015
Van 10.00 tot 17.00 uur
Florahof, Noordwijk-Binnen

Allerlei variëteiten pompoenen en sierkaleba
ssen.
Tentoonstelling reuzenpompoenen; raad
het gewicht en win een prijs!

Toegang
GRATIS
Tal van lekkernijen van de boerderij, zoals
kaas, honing, jam en kruiden
en nog meer groen. Vers gerookte makreel,
wol en schapenvachten, houten
tuindecoraties, glazen sieraden en keramiek,
kussenhoezen.
De markt zal worden opgeluisterd door
solisten uit
Harmonieorkest Crescendo en Anderfolk
met middeleeuwse muziek.

ERFGOED

HOOFD SPONSOR VOOR 500 EURO PER JAAR
l twee maal per jaar een halve pagina advertentie in Kernpunten
l vermelding als hoofdsponsor met logo op homepage website
l korte intro op onze website met een link naar uw eigen website
l logo-vermelding op algemene folders/posters van de DOD
l gratis een Historische Wandeling of Torenklimmen voor een groep van uw bedrijf
l gereserveerde plaatsen bij de jaarlijkse Najaarslezing
SPONSOR VOOR 250 EURO PER JAAR
l twee maal per jaar een kwart pagina advertentie in Kernpunten
l vermelding als sponsor met logo op homepage website
l korte intro op onze website met een link naar uw eigen website
l gereserveerde plaatsen bij de jaarlijkse Najaarslezing
DONATEUR VOOR 100 EURO PER JAAR
l twee maal per jaar vermelding als donateur in Kernpunten
l vermelding als donateur met logo op de website
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Wist u dat:
zonder winstoogmerk
-Wij een stichting zijn
steunen
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hoon leeghalen
-Wij ook huizen bezemsc
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Markt onder de Linden
TUINMARKT NOORDWIJK BINNEN

Het lommerrijke Lindenplein en de stijlvolle Voorstraat in
Noordwijk Binnen vormen het charmante decor voor tal
van activiteiten en bezienswaardigheden waar de harten van
liefhebbers van tuinen, muziek en kunst sneller van gaan kloppen.
Struin ontspannen langs de kramen met hun veelsoortige
aanbod aan kwaliteitsproducten, bezoek de tuinen, opengesteld
door enthousiaste Noordwijkse tuinbezitters, geniet van de kunst
op diverse locaties op en rond de markt.
Het geheel wordt omlijst door levende muziek, passend bij
de ambiance van deze elegante ‘Markt onder de Linden 2015’.
www.deoudedorpskern.nl

Volg ons op Facebook:
Markt onder de Linden
Restaurants en hotels in directe omgeving

ERFGOED

NOORDWIJK

Open tuinen
Exposities en muziek
Tuinenfietsroute met gids
Informatie: informatiepunt op het
Lindenplein, voor de waterpomp
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Van de voorzitter

