
 
 

 

Biezenmortel 2015 

 

 

 

Het evenement Biezenmortel Bruist is de laatste 3 jaar uitgegroeid tot een evenement 

met vermaak voor alle doelgroepen uit ons dorp met een zeer succesvolle editie in 2014 

die gevierd werd in de prachtige kloostertuin van Beukenhof, die was omgeturnd in een 

festivalachtig terrein. Kunt u het zich nog herinneren? 

 

We startten toen met Prismapop op de vrijdagmiddag, speciaal voor de mensen van 

Prisma. We herinneren ons nog steeds al hun blije gezichten en hebben daarna ook veel, 

uiterst positieve reacties, gekregen over deze middag.  

 

Op de zaterdagavond werd de grote dorpsfeestavond druk bezocht. Afgelopen jaar waren 

daar alle leeftijdsgroepen tussen 18 en 60 jaar goed vertegenwoordigd, wat zich uitte in 

een echt gezellig dorpsfeestje, wat al jaren ons doel was, maar nu echt is bereikt. 

   

Op zondagmiddag was er vertier voor alle leeftijdsgroepen, zoals een optreden van 

Andantino, koekloten, graffiti spuiten, cup cakes versieren, dorpsquiz en nog veel meer. 

Iedereen kwam aan zijn trekken, omdat het werkelijk bruiste van de activiteiten!  

 

Het kan niet meer beter zou je zeggen, maar wij willen in 2015 de vorige editie minimaal 

evenaren en als het kan wederom overtreffen! 

 

Daar hebben we echter uw hulp bij nodig. We zijn erg kritisch waar ons beschikbare 

budget aan besteed wordt en we proberen allerlei zaken te bedenken om de kosten te 

beheersen en kosten te spreiden, maar ons dorpsfeestje is vrij luxe ingericht voor het 

betrekkelijke kleine aantal inwoners van Biezenmortel. Het evenement groter maken 

door veel mensen van buiten aan te trekken, dat zien we niet zitten. We willen het 

dorpse karakter behouden. En daarom blijven we afhankelijk van mensen, bedrijven en 

organisaties die ons financieel, of op een andere manier, willen ondersteunen.  

 

Het management van Groepsaccommodatie Beukenhof heeft toegezegd dat we in 

september 2015 weer van hun kloostertuin gebruik mogen maken. Wij zijn erg blij met 

dit gebaar en wij zullen er weer alles aan doen om het management van Beukenhof er 

nadien tevreden op terug te laten kijken.  

 

Wat zijn we van plan?  

In 2015 willen we niet op vrijdagmiddag, maar op de zaterdagmiddag PrismaPop vieren. 

Vorig jaar was geslaagd, maar dit jaar willen we er meer mensen uit ons dorp bij hebben 

om de tent nog voller en het feest meer compleet te maken.  

U kunt zich niet voorstellen hoe fantastisch het is om deze mensen te zien genieten. De 

sfeer is grandioos en uw bijdrage aan hun hoogtepunt van het jaar zal u genoegen 

geven. Het bezoeken van deze middag is tevens een aanrader, omdat er verschillende 

goede gastoptredens zijn van artiesten die dit alleen voor PrismaPop pro Deo komen 

doen!  

Ook voor kinderen is dit een leuke middag. Zij zullen zich hier prima kunnen vermaken, 

mede door de aanwezigheid van een luchtkussen etc.  

  



Op de zaterdagavond vindt de inmiddels bekende en beruchte dorpsavond plaats. Vorig 

jaar hebben we naast de feesttent voor het eerst ook een bruin café gecreëerd, waar het 

voor de ‘oudere jongeren’ onder ons gezellig was om te vertoeven. Dit bruine café keert 

weer terug, weliswaar met enige aanpassing ten opzichte van vorig jaar, omdat we 

geleerd hebben van de eerste editie.  

 

Op de zondagmiddag is er weer veel muziek en entertainment wat door verschillende 

artiesten gebracht zal worden. De populaire dorpsquiz voor buurtverenigingen komt 

natuurlijk weer terug, omdat dit vorig jaar een groot succes is gebleken. Hierdoor wordt 

deze zondag voor jong en oud gegarandeerd weer een hele beleving!  

 

Omdat wij sterk afhankelijk zijn van de inbreng van sponsoren om een dergelijk 

feestweekend mogelijk te maken, willen wij u ook dit jaar weer vragen om een bijdrage. 

Zonder uw steun gaat het in ieder geval niet lukken. We hopen dan ook dat u ook dit jaar 

weer even enthousiast reageert als afgelopen jaar en een bijdrage levert, waardoor ons 

Biezenmortels dorpsevenement opnieuw beleefd kan worden. Omdat het evenement nu 

een schaalgrootte en inhoud heeft waar wij tevreden over zijn, zal er aan de grote lijnen 

van het programma de komende jaren niet veel meer wijzigen. Daarom is er nu ook de 

mogelijkheid uw sponsorbijdrage bij deze ook voor de edities na 2015 vast te leggen. 

Daarbij natuurlijk de opmerking dat dit sponsorbedrag alleen maar in rekening gebracht 

wordt als het evenement ook werkelijk georganiseerd wordt, maar dat zal voor zich 

spreken.  

 

Wat zijn de mogelijkheden? 

In de bijlage kunt u uw keuze maken indien u wilt ondersteunen.  

U kiest voor een bedrag met de daarbij behorende onderdelen en het aantal jaren dat u 

wenst te sponsoren. 

Een sponsoring die natuurlijk in geen verhouding staat met de voldoening die u krijgt van 

het meewerken aan een dorpsevenement waar jong en oud naar uit kijkt en van gaat 

genieten! Wij hebben er al veel zin in. U ook?  

 

Indien u ons wilt steunen, dan vragen wij u bijgevoegd formulier met 

sponsormogelijkheden ingevuld te retourneren aan 

 Per post: Mark van Iersel, Biezenmortelsestraat 18 in 5074 RB  Biezenmortel  

 Per mail: biezenmortelbruist@gmail.com o.v.v. sponsoring Biezenmortel Bruist 2015 

 

Bij vragen kunt u altijd bellen met Mark van Iersel: 06-51134784.  

 

Namens de organisatie van Biezenmortel Bruist willen wij u op voorhand alvast danken 

voor uw medewerking.  

 

 

Mark van Iersel 

  



SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Ja, ik vind dit belangrijk voor ons dorp en ondersteun dit initiatief graag met 

 

o € 100, - per jaar  

 2 entreebewijzen  

 Bedrijfslogo/-naam op videopresentatie tijdens het hele weekend  

o voor 1 jaar  

o voor 3 jaar  

o voor 5 jaar 

 

o € 200, - per jaar  

 2 entreebewijzen  

 5 consumptiebonnen 

 Bedrijfslogo/-naam op videopresentatie tijdens het hele weekend  

o voor 1 jaar  

o voor 3 jaar  

o voor 5 jaar 

 

o € 500, - per jaar  

 4 entreebewijzen  

 10 consumptiebonnen 

 Bedrijfslogo/-naam op videopresentatie tijdens het hele weekend 

 Bedrijfslogo /-naam op toegangskaarten voor de zaterdagavond 

o voor 1 jaar  

o voor 3 jaar  

o voor 5 jaar 

 

o € 1000, - per jaar  

 6 entreebewijzen  

 15 consumptiebonnen 

 Bedrijfslogo/-naam op videopresentatie tijdens het hele weekend  

 Bedrijfslogo /-naam op toegangskaarten voor de zaterdagavond 

 Bedrijfslogo /-naam op flyers en posters 

o voor 1 jaar  

o voor 3 jaar  

o voor 5 jaar 

 

Graag aankruisen wat van toepassing is. 

 

Bovengenoemd bedrag is bevestigd en ondertekend door: 

 

Naam    Handtekening   Datum 

 

 

 

Bedrijfsnaam __________________________________________________ 

 

Straat __________________________________________________ 

 

Postcode __________________________________________________ 

 

Plaats __________________________________________________ 

 

Contactpersoon __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer __________________________________________________ 

 

E-mailadres __________________________________________________ 


