
Westzaanse Winterfair
Zaterdag 14 december 2019 van 16:00 - 22:00 uur

Een feest voor ons allemaal
Een sprookjesachtige winter Westzaan vol twinkelende lichtjes en warme vreugdevuren. Tijdens de 

Winterfair geniet u van de saamhorigheid van de mensen uit het dorp, de versierde tuinen in combinatie 
met een gezellige Kerstmarkt, theater & muziek, lekkere versnaperingen, muziek en entertainment.

Locatie

Kerkbuurt en Zeilenmakersstraat
• Kerstmarkt vanaf ’t Reght Huys (Kerkbuurt) en gaat door tot in de Zeilenmakersstraat
• Entertainmentplein, foodtrucks, bar, feesttent: locatie Zeilenmakersstraat 
• Een winterse straatfestival Westzaan

Teamspirit
De gehele organisatie is in handen van de Westzaanse Gemeenschap en haar vrijwilligers. De 
mensen, de scholen en de ondernemers uit het dorp helpen een handje door materialen en 
ruimte ter beschikking te stellen. Met z’n allen zorgen we er voor dat het weer een succesvolle 
Westzaanse Winterfair wordt.
Door samenwerking met Puur Zaans en met lokale partners, de juiste inzet van vrijwilligers 
met diverse achtergronden, de saamhorigheid van mensen in het dorp en de verbondenheid 
met Westzaan, de ondernemers & deelnemers, zorgt er voor dat de Westzaanse Winterfair zo 
bijzonder maakt.

Wat kan men verwachten tijdens de Winterfair?
Een wandeling langs de schitterende Kerstmarkt en de versierde tuinen, twinkelende lichtjes, 
straat artiesten, singer songwriters, kinderactiviteiten, foodtrucks, gezellige bar, feesttent, 
knapperende vuurkorven, intieme tuinconcerten, verhalen vertellers, levende kerststal, kunst, 
theater, muziek en nog veel meer .

GRATIS ENTREE



Sponsorpakket
de Westzaanse Winterfair

Sponsor worden van de Westzaanse Winterfair 2019
Wij zijn op zoek naar Zaanse bedrijven die de Westzaanse Winterfair een warm hart toedragen. De sponsoren van de 
Westzaanse Winterfair ondersteunen hiermee de dorpsactiviteiten voor de winterfair door een fi nanciele bijdrage te 
leveren aan de Winterfair. 
 
Via het formulier kunt u sponsor worden van het Dorpsfeest. De Westzaanse Winterfair wordt sinds dit jaar 
georganiseerd door De Westzaanse Gemeenschap in samenwerking met Puur Zaans en vrijwiligers.   
                        
               
Wat krijgt u er voor terug?     Wat moet u doen?

 

                

0) JA, ik word sponsor van de Westzaanse Winterfair 2019.
  
Geef hier uw sponsorbedrag op: ...........................

Wilt u onze banner plaatsen op uw website? JA / NEE

Mogen wij een stopper plaatsen in uw (bedrijfs)krant of tijdschrift? JA / NEE

Uw gegevens: Bedrijfs naam: 

Contactpersoon: 

E-mailadres/ telefoonnummer: 

Bankrekeningnummer (IBAN): 

Handtekening:

• 2 strips aan munten (totaal 10 muntjes) voor 
consumptie aan de bar in de feesttent       

• Reclame en promotie van uw bedrijf via onze Winterfair 
campagne via Social media        

• Sponsorvermelding in ons Facebook Evenement -> 
Westzaanse Winterfair 2019, met meer dan 6000 
geinteresserden 

• Vermelding op onze website: www.westzaan.nl
• U Steunt ook hiermee gelijk De Westzaanse 

Gemeenschap met al haar activiteiten en inzet voor het 
mooie Lintdorp Westzaan. Zij zullen ook aanwezig zijn 
tijdens de Winterfair.

• U stort een vrij te kiezen sponsorbedrag op rekeningnummer: 
         NL04 RABO 0370 1159 96, t.n.v. Westzaanse Gemeenschap, Westzaan
    
• Bij sponsoring van een bedrag van € 150,00 of meer, kan uw bedrijfslogo 

geplaatst worden op de website www.westzaan.nl, onder het submenu sponsoren 
deelnemers Winterfair

• Sponsor voor onze naamsbekendheid; plaats een banner op uw website. U kunt 
ons ook helpen meer bekendheid te verwerven voor de Winterfair door een banner 
van onze Winterfair op uw website te plaatsen.

• Plaats een stopper in uw (bedrijfs)krant of tijdschrift; In een krant of tijdschrift 
worden vaak ter opvulling van een pagina zogenaamde ‘stoppers’ gebruikt. Wij 
zouden het fi jn vinden als onze banner van de Winterfair daarvoor in aanmerking 
kan komen. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken

• Heeft u andere ideeën over sponsoring? Wij horen graag in welke vorm u onze 
Winterfair wilt ondersteunen, via winterfair@westzaan.nl

Formulier mailen naar winterfair@westzaan.nl 
t.a.v. Organisatie Westzaane Winterfair


