
SPONSORBROCHURE
CARNAVAL 2023



INLEIDING

Tijdens carnaval 2023 dèddelen we maor wéér 
wèh aon!”. Het lijkt erop dat er ein-de-lijk weer 
een echt carnavalsseizoen aankomt, zoals we van 
vroeger gewend zijn. Na 3 jaar zonder optocht in 
Turfstekerslaand, gaan we er nu onderhand 
samen toch echt weer een mooi en succesvol 
carnavalsfeest van maken!
Wij gaan ons uiterste best doen om alles weer in 
gang te zetten. Carnaval 2023 moet gewoon weer 
een fantastisch feest worden!

Sponsorcommissie & Bestuur
Stichting Optocht Turfstekerslaand



Carnaval 2023

Wat een feest, carnaval 2022 mocht ineens tóch plaatsvinden. En wat heeft iedereen 
daar ontzettend van genoten. Als vanouds stonden we te hossen en te proosten 
tijdens een grandioos mooi weekend! We zijn met z’n alle het feesten niet verleerd!
In juni 2022 was er zelfs een zomercarnavalseditie. Twee keer carnavallen in één 
jaar, daar waren wij allemaal wel aan toe! 

Wat was het gaaf om te zien dat alle sponsoren ons hierbij afgelopen jaren hebben 
gesteund. Mede dankzij hen is het zo’n enorm succes geworden! Uit alles is gebleken 
dat carnaval enorm leeft in Turfstekerslaand en Moerbieënland! Jij als bedrijf kan 
hier je steentje aan bijdragen om dit in 2023 nóg groter te maken.

Op naar 2023, een ‘normaal’ carnavalsjaar, met alle lieve vrienden en kennissen om 
ons heen, staat weer voor de deur. Alle voorbereidingen zijn weer opgestart en we 
gaan er met een fantastische groep vrijwilligers een mooi feest van maken.

Het organiseren van carnaval in Turfstekerslaand wordt met het jaar groter en 
groter. Dat is fantastisch! Maar het groeien van carnaval in ons mooie dorp gaat ook 
gepaard met hogere kosten en grotere uitgaven. Naast alle vrijwilligers en de leden 
van carnavalsverenigingen, die hun steentje bijdragen tijdens de organisatie, hebben 
we alle hulp hard nodig om carnaval 2023 een groot succes te laten worden!
Ook uw hulp en bijdrage aan het mooie feest in Turfstekerslaand is wederom van 
harte welkom. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Stichting Optocht Turfstekerslaand te 
sponsoren en Turfstekerslaand een warm hart toe te dragen. Op de volgende pagina 
zijn de sponsorpakketten uitgewerkt.



Sponsorpakket ‘Prins’ 
Waarde: € 250,-

I. Logovermelding ‘groot’ tijdens de 
carnavalsperiode

II. Logovermelding op de website 
Turfstekerslaand.nl

III. Logovermelding op social media van 
Turfstekerslaand

IV. 3x Turfstekerslaand -sjaal en muts

Sponsorpakket ‘Adjudant’ 
Waarde: € 150,-

I. Logovermelding tijdens de 
carnavalsperiode

II. Logovermelding op de website 
Turfstekerslaand.nl

III. Logovermelding op social media van 
Turfstekerslaand

IV. 1x Turfstekerslaand -sjaal en muts

De club van 111

Liever geen sponsor worden maar wel 
een bijdrage leveren? 
Voor € 50,- wordt u voor één jaar lid van
de club van 111 in Turfstekerslaand. U 
wordt dan bij naam vermeld in 
verschillende publieke uitingen zoals ons 
‘Club van 111’-bord tijdens de 
carnavalsperiode.



In februari gaan we met z’n alle weer knallen! 
Carnaval is van en voor iedereen. Veel verenigingen gaan weer 
acts voorbereiden en praalwagens bouwen voor de grote 
optocht op zondag. De kinderen mogen weer stralen tijdens de 
Kènderoptocht op vrijdagochtend. De kinderen zijn onze 
toekomst en hier zal ook extra aandacht aan besteedt worden 
op alle basisscholen in Turfstekerslaand en Moerbieënlaand. 
Met wederom het motto ‘We dèddelen maor wèh aon!’ gaan 
we d’r voor!

Wij, Stichting Optocht Turfstekerslaand, hebben weer heel veel 
mooie plannen. Doe jij (weer) met ons mee?

Wij hopen jullie via deze brochure alvast te hebben 
geïnformeerd over onze sponsormogelijkheden voor carnaval 
2023. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn en mocht u 
ons op een andere manier willen sponsoren, neem dan gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Namens SOT,
Marcel Broeks en Lidewij van den Broeck
Sponsorcommissie SOT

Emailadres: sponsoring@turfstekerslaand.nl
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