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TROTS OP DE BELCRUM
De Belcrum is een wijk die de afgelopen jaren een ongekende ontwikkeling
heeft doorgemaakt.
De bouw van het nieuwe station, de komst van het gerechtsgebouw, nieuwe
woningen en de herinrichting van de Speelhuislaan.
Een wijk dicht tegen het stadscentrum aan waar de bewoners trots zijn om
‘Belcrummer’ te zijn.
Veel creatieve talenten van alle leeftijden die elkaar weten te vinden.
Ontmoetingen waaruit nieuwe ideeën en mooie samenwerkingen ontstaan.
In 2014 heeft de Belcrum haar 400 jarig ‘bestaan’ gevierd. Verschillende
evenementen zijn er gedurende dat jaar georganiseerd. Een openingsfeest,
een historische theatertocht, een wintermarkt en een burenbrunch en tot slot
een knallend eindfeest.
Na het feestjaar is onder andere de Belcrum Wintermarkt een evenement
geworden dat jaarlijks terugkomt en dit jaar alweer voor de vijfde keer wordt
georganiseerd.
Vele vrijwilligers zetten zich in om twee dagen lang de Speelhuislaan te
veranderen in een winterse laan.
De voorbereidingen nemen maanden in beslag. Er wordt gezocht naar een
passend thema.
Decors worden gebouwd, de totale aankleding in thema gemaakt en er
wordt gezocht naar talenten die graag willen optreden. We werken al jaren
samen met de lokale ondernemers en andere maatschappelijke initiatieven.
Voor de invulling van de marktkramen worden contacten gelegd met kleine,
minder commerciële, ondernemers en stichtingen. Een belangrijk onderdeel
van de markt zijn de zogenaamde kinderactiviteiten gelinkt aan het thema
en gericht op dingen doen, maken, ontdekken en leren.
Steeds meer mensen, van binnen, maar ook (ver) buiten de wijk weten de
Belcrum Wintermarkt te vinden.
De gezellige sfeer, live muziek, verhalenvertellers, een winters terras met
lekkere hapjes en drankjes, de leuke originele kramen.
Allemaal redenen om de bijzondere Belcrum Wintermarkt te bezoeken!
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Belcrum Wintermarkt

In de afgelopen edities zijn er verschillende thema’s voorbij gekomen…….
Traditioneel Dickens, Winterse Witte Wintermarkt, de Bohemien Wintermarkt en vorig jaar de Wereldse Wintermarkt.

MAGIE

Something magical
				is about to happen

Dit jaar wordt het een Magische Wintermarkt.
Verwondering, verhalenvertellers, tovenaars, figuranten, muziek, fantasia,
stillevens en heel veel lichtjes.
Zomaar wat elementen waarmee we een sprookjesachtige jubileum editie
willen neerzetten.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en vele vrijwilligers zijn wederom
betrokken om er ook dit jaar een mooi en bijzondere wintermarkt van te
maken.

EEN WARM HART VOOR DE BELCRUM WINTERMARKT

HET TEAM

Naast alle inzet van vrijwilligers kunnen we niet zonder de steun van ondernemers die dit mooie evenement een
warm hart toedragen.
Deze steun kan naast een financiële bijdrage ook bestaan uit een ondersteuning op materiële wijze. In het verleden
hebben we op vele manieren steun ontvangen door het beschikbaar stellen van diensten of producten in de breedste
zin van het woord.
Als tegenprestatie zullen wij uw naam en logo duidelijk zichtbaar maken op de Belcrum Wintermarkt.
Vermelding van bedrijfsnaam, logo, slogan en website op social media, posters, flyers, handouts, en op
www.belcrumwintermarkt.com

Enkele voorbeelden waarvoor een financiële bijdrage erg welkom is zijn:
Kinderactiviteiten tent 5 stuk 									€
Tegenprestatie: logo groot (A3) op ingang tent, bord met logo
op beide toegangspoorten, vermelding op website en social media

500,00

Podiumtent/podium 										€
Tegenprestatie:2x logo groot (A3) op ingang tent, bord met logo
op beide toegangspoorten, vermelding op website en social media

750,00

Bartent dubbel/bar 										€
Tegenprestatie:2x logo groot (A3) op ingang tent, bord met logo
op beide toegangspoorten, vermelding op website en social media

1.250,00

Magische elementen in overleg met het bouwteam vanaf 					
TegenprestatieIn overleg/afhankelijk van element/uitvoering

€

250,00

Kinderactiviteitenkaart 300 stuks 								
Tegenprestatie: logo op elke kinderkaart, bord met logo
op beide toegangspoorten, vermelding op website en social media

€

750,00

Kleine sponsor: “vriend van de poort”								
Tegenprestatie: Bord met Logo op beide toegangspoorten en vermelding op de website

€

150,00

Vriend van de wintermarkt (voor bedrijven en particulieren)					
Tegenprestatie: vermelding op website

€

50,00
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Projectleider Belcrum Wintermarkt
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Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en hopen op een vruchtvolle samenwerking.
Diversen elementen bv statafels, banken, krukjes, decorstukken kunnen voorzien worden van uw naam of logo.
Voor overige suggesties en ideeën staan wij zeker open en willen daarover graag met u in gesprek!

Contact gegevens organisatie
Belcrum Wintermarkt is onderdeel van de stichting Belcrum Viert
Correspondentie adres:
Stichting Belcrum Viert
Speelhuislaan 78
4815 CG BREDA
Kamer van Koophandel 60715405
Bankgegevens: NL86RABO0329209426
Website: www.belcrumwintermarkt.com
Mail: info@belcrumwintermarkt.nl

