
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ondernemer, 
 
  
Het Oranje Comité Wijdewormer organiseert ook dit jaar van dinsdag 23 tot en met zondag 
28 augustus 2022, en na twee jaar lockdown, weer de alom bekende Wijdewormer 
Feestweek. Aangezien vele bedrijven het Oranje Comité al jarenlang een warm hart 
toedragen, is financiële steun via sponsoring noodzakelijk, om dit alles mogelijk te maken 
voor onze poldergemeenschap. 
 
In de Feestweek kunnen zowel jong als oud bijna een week lang deelnemen aan een 
gevarieerd programma met o.a. een kindermiddag op de woensdag en een gezellige middag 
voor onze senioren op de vrijdag. De playbackshow voor buurtverenigingen, het steenwerp 
toernooi en de sloot en slobrace trekt altijd zeer veel publiek en de afsluitende Zeskamp en 
het feest op zondag draagt zorg voor een spetterend slot. 
 
Tijdens de feestweek spelen er elke avond gerenommeerde bands en DJ´s in en om het 
Dorpshuis 1456 en kan er door iedereen heerlijk gefeest en gedanst worden.  
 
De Wijdewormer Feestweek is al jarenlang geweldige happening, waar vele inwoners van 
onze polder naar uitkijken en draagt bij aan de sociale verbinding van de inwoners van het 
dorp Neck en de polderbewoners daarbuiten. Maar ook bezoekers van buiten de 
Wijdewormer zijn van harte welkom om gezellig mee te doen aan al onze activiteiten.  
 
Als aparte activiteit voor onze sponsoren, kunt u met uw bedrijf op de zaterdagmiddag gratis 
deelnemen aan het  Beach Volleybal voor bedrijven.  Inschrijven hiervoor kan via onze 
website www.ocwijdewormer.nl of via onze pagina’s op Facebook en Instagram. 
  
Door uw sponsoring en door de zelfwerkzaamheid van een groot aantal vrijwilligers, zijn wij 
in staat om het organiseren van dit jaarlijkse evenement financieel mogelijk te maken. 
Zonder uw financiële bijdrage gaat dat nooit lukken. 
 
Om onze begroting ook voor dit post Corona jaar rond te krijgen vragen wij daarom, evenals 
in voorgaande jaren weer om een financiële bijdrage aan alle lokale ondernemers, ter 
ondersteuning van al onze activiteiten. In ruil daarvoor bieden wij u de onderstaande opties 
aan om uw bedrijf tijdens al onze activiteiten in de Feestweek te promoten: 
  

·        € 75,-                    Naamsvermelding van uw bedrijf op onze sponsorborden; 
  
·        € 150,-                  Naast de naamsvermelding op onze sponsorborden zullen 
wij gedurende de feestweek een door u beschikbaar gestelde bedrijfsvlag laten 
wapperen of een door u beschikbaar gesteld reclamebord zichtbaar tijdens onze 
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evenementen ophangen. (Deze graag voor vrijdag 9 augustus as. Aanleveren bij 
Pieter Brouwer, Tjadenweg 53, Neck, tel. 06-49622605) 
 
·        € 200,-                   Naast het wapperen van uw bedrijfsvlag en de vermelding 
op de sponsorborden een vermelding op de website www.ocwijdewormer.nl  Uw logo 
voor vermelding op onze website kunt u mailen aan r.vd.hoek@quicknet.nl. Indien 
mogelijk zal dan ook een doorlink naar uw eigen website worden geplaatst. 

  
Een bijdrage van meer dan € 200 is natuurlijk altijd welkom.  Naast vermelding op de 
website www.ocwijdewormer.nl, het laten wapperen van uw bedrijfsvlag of presentatie van 
reclamebord, zal onze speaker als extra meerdere keren de naam van uw bedrijf vermelden 
tijdens al onze activiteiten.  
  
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar onze rekening bij de Rabobank te 
Purmerend, rekeningnummer NL44RABO0354125311 t.n.v Stichting Festiviteiten 
Wijdewormer. Of via de QR code onder aan deze brief. 
 
Mocht u de voorkeur geven aan een andere wijze van betalen of wilt u een factuur 
ontvangen, neemt u dan contact op met onze penningmeester Rob van der Hoek, 06-
40991449 of via e-mail: ocwijdewormer@gmail.com. 
 
Heeft u behoefte aan meer informatie of maatwerk over de wijze van sponsoring (bijv de 
naam van uw bedrijf verbinden aan een specifieke activiteit of artiestenoptreden) neemt u  
dan contact op met Onno Kuijpers tel. 06-51400010. 
 
Tenslotte danken wij u namens de Wijdewormer gemeenschap voor uw welwillende 
medewerking en financiële bijdrage en vanzelfsprekend bent u hierbij van harte uitgenodigd 
om bij de diverse onderdelen aanwezig te zijn of deel te nemen. 
  
Namens het Oranje Comité Wijdewormer, 
 
Benno Laan,  
Voorzitter 
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