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Het Oostermoerfeest wordt ieder jaar in een 
van de Oostermoerdorpen georganiseerd. Ieder 
jaar in een ander dorp dus. Het bijzondere van 
dit festijn is dat het altijd een co-productie is van 
twee organisaties: de Tentoonstellingsvereniging 
Oostermoer én de plaatselijke Stichting. Dit 
jaar Stichting Oostermoertentoonstelling 
Eext, Anderen en Eexterzandvoort. De beide 
voorzitters Geert Everts (TTV) en Cora Kuiper 
(organisatie Eext) werken nauw samen.

Geert, al jaren voorzitter van de TTV,  geeft aan 
dat dat het juist interessant maakt. “Ieder jaar 
is het weer anders. Natuurlijk hebben we vaste 
afspraken over de verschillende te organiseren 
activiteiten, maar er zitten jaarlijks nuances 
in. De organisatie van de Paardendag wordt 
bijvoorbeeld vaak door de TTV gedaan, maar 
Eext heeft aangegeven hierin een actieve rol 
te willen. Logisch, Eext staat bekend om hun 
Concours Hippique.” 

“Daar mag iedereen ook echt wel iets van 
verwachten”, vult Cora aan. “Dat geldt overigens 
voor alle activiteiten. Het is niet zomaar een 
feest. In Eext, Anderen en Eexterzandvoort 
wordt altijd een duidelijke link gelegd met de 
landbouw. Het oorspronkelijke bestaansrecht van 
dit feest. Bezoekers zullen weer verstelt staan. 
Onze dorpen hebben zoveel te bieden, dankzij 
de inwoners, dankzij de vrijwilligers én dankzij 
de sponsors. Zonder kunnen we heel veel willen, 
maar gebeurt er niets.” 

Foto: Carin Martens

ALTIJD WEER EEN FEEST!

Foto: Albert Hoiting



OOSTERMOERFEEST 2020
Het Oostermoerfeest komt weer naar Eext! Iedere tien jaar is Eext met zijn 
buurtdorpen Anderen en Eexterzandvoort aan de beurt. In Eext wordt er altijd iets 
speciaals van gemaakt. Natuurlijk boffen we in Eext met het evenemententerrein. 
Alle Oostermoeractiviteiten worden hier, of vanuit hier georganiseerd. Door het 
beschutte terrein, een huiselijk ingericht onderkomen en een warm welkom door 
de organisatie, ontstaat er voor alle bezoekers en deelnemers een gevoel van 
thuiskomen.

NIET ZONDER SPONSORING
U snapt het al. Wij kunnen een dergelijke week niet organiseren zonderen sponsors. 
We werken met een grote schare vrijwilligers en zeer creatieve mensen, waardoor 
we de kosten zoveel mogelijk beperken. Maar zonder sponsors lukt het niet. Daarom 
aan u de vraag of u uw bedrijf tijdens de Oostermoerweek aan ons zou willen 
binden. 

MAATWERK
Mogelijkheden voor sponsoring zijn er te over, waarbij u zelf een pakket kunt 
samenstellen. Heeft u liever dat wij u een voorstel doen? Dat kan natuurlijk ook. U 
doet een bod, en wij zoeken daar in overleg met u de juiste middelen bij. 

RELATIES
Neemt u uw relaties mee naar één van de activiteiten? Laat het ons weten, dan 
leveren wij de entreekaarten tegen een geschikte prijs. 

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET OOSTERMOER IN 2020?
Eext op z’n mooist (ontelbare hoeveelheid bezoekers)
Eext, Anderen en Eexterzandvoort zetten hun beste beentje voor met prachtige 
praalwagens. Bovendien zijn de straten prachtig versierd en indrukkend verlicht. Een 
route leidt u langs al dit moois.

Paardendag (500 bezoekers)
De Oostermoer Paardendag wordt in 2020 gecombineerd met de veulenkeuring van 
het KWPN. Leuk voor het hele gezin, met knuffelpony’s en een mooie show.

Trekkertrek (500 bezoekers)
Oostermoer trekkertrek is een boerentrekkertrek, waarbij het niet alleen 
om de kracht van de machine gaat, maar zeker ook om de behendigheid en 
stuurmanskunsten van de chauffeur.

Vijfkamp (50 tot 100 deelnemers)
Tijdens de vijfkamp strijden teams uit de voormalige gemeenten uit het 
Oostermoergebied om de Oostermoer-vijfkamp-bokaal. Lukt het Anloo om de bokaal 
net als in 2019 in de wacht te slepen?

Sportactiviteiten (1000 sportieve deelnemers)
Wandelaars, fietsers of hardlopers onder u? Het Oostermoer heeft een wandeltocht, 
een run en een MTBtocht voor u!

Pubquiz (500 deelnemers)
Vragen over de Oostermoeromgeving, over landbouw en misschien zelfs over de 
historie van het Oostermoerfeest. Teams strijden voor de eer in de pubquiz van het 
jaar. Of misschien hangt er zelfs een prijs aan vast.  Als bedrijfsteam meedoen? Ook 
dat kan!

Educatieve activiteiten (20 tot 50 deelnemers)
Echte veekeuringen zijn er helaas niet meer. Maar een kleine-huisdieren-keuring wel. 
Naast het lespakket dat we samenstellen voor de lagere school, kunnen kinderen 
hun huisdier komen laten zien. Ook voor de middelbaren en ouderen is er een 
educatief element.

Feestochtend, -middag, -avond (100 tot 1000 bezoekers)
En tussendoor is het elke dag feest. Van een officiële opening, tot een gezellige 
ochtend en de momenten waarbij jong en oud uit hun dak kunnen met artiesten en 
een feestband.

Het complete programma is te vinden op www.oostermoerfeest.nl/programma



HET OOSTERMOER IN BEELD
 Bij circa 7.500 huis aan huis folders
 Tijdens de optocht 1.500 uitgaande sms
 15.000 bezoekers op onze website
 6 weken voor het Oostermoer promotie  

 in en om het dorp
 Actief met 1500 volgers op Social Media
 Circa 20.000 bezoekers aan de   

 Oostermoer evenementen
 Een optocht door het dorp en dus langs  

 uw doelgroep
 Diverse evenementen zoals   

 feestavonden, paardendag, trekkertrek,  
 sportieve activiteiten, voor jong en  
 oud

SPONSOROPTIES OOSTERMOER 2020

Uw bedrijf 
 op een doek op het evenemententerrein tijdens Oostermoer 2020  € 125,-
 op een doek bij het evenemententerrein gedurende 6 week vóór 

 en tijdens Oostermoer 2020      € 275,-
 op een beeldscherm tijdens Oostermoer 2020    € 175,-
 op de homepage van oostermoerfeest.nl (beperkt beschikbaar)  € 150,-
 op de sponsorpagina van oostermoerfeest.nl    € 75,-
 op de vouwfolder die huis-aan-huis verspreid wordt (beperkt beschikbaar) € 150,-
 gedeeld via onze socials facebook en twitter    € 25,- 
 op een spandoek (dranghekformaat) bij/tijdens)    € 75,- 

  de Oostermoerrun 
  de Oostermoer MTBtocht 
  de Oostermoer Wandeltocht
  de Oostermoer Vijfkamp
  de Oostermoer Paardendag
 als rubrieksponsor van een activiteit     € 100,- 
 adopteer een onderdeel      € 150,-

 (Run, MTB, Paardendag, Oldtimertocht etc.)
 op een reclamewagen in de Oldtimeroptocht     € 75,-
 genoemd in uitgaande sms van publieksprijs optocht   € 100,-

Extra’s: Uw bedrijf
 in de optocht op woensdagavond (in de reclamekaravaan)   € 150,-
 in een stand op het terrein tijdens één van de activiteiten    € 100,-

 van Oostermoer 2020 (excl. kraam)     
 met relaties naar een super gezellige feestavond    € 50,-

 (5 entreekaarten voor de zaterdagavond)     
 met een team laten deelnemen aan de pubquiz     € 50,-

 (incl schaal bitterballen en 20 consumpties)  

SPONSORPAKKETTEN: 
Stel uw eigen pakket samen! 

Bij 3 items 10% korting 
Bij 5 items 15% korting  Foto: Carin Martens



ZONDAG  5 JULI
Boerentrekkertrek

MAANDAG 6 JULI
Opening
Midnightwalk

DINSDAG 7 JULI
Start lichtroute (7 t/m 12 juli)

WOENSDAG 8 JULI
Optocht
Prijsuitreiking in de tent

DONDERDAG 9 JULI
Vijfkamp (klaverjassen, sjoelen etc)
Pubquiz

VRIJDAG 10 JULI
Meezingochtend
Kleine huisdierenshow
Vijfkamp (touwtrekken, volleybal etc)
Hollandse avond

ZATERDAG 11 JULI
Wandeltocht
Paardendag
Kunst-, Crea- en Plattelandsmarkt
Feestavond met de Corona’s

ZONDAG 12 JULI
MTB tocht
Oldtimertrekkertocht
Oostermoer Run
Verkorte optocht
After party met Sleuteloverdracht

VOORLOPIG PROGRAMMA



WIST U DAT...
Oostermoer beschikt over een groot aantal dranghekken, bouwhekken, reclamewa-
gens en vlaggenmasten? Buiten onze eigen activiteiten om verhuren wij die voor een 
mooie prijs. Zo steunt u het Oostermoer en bovendien is uw evenement een stuk 
veiliger en beter te promoten. 

Dranghekken
Voorraad: 225 stuks
Prijs: 1,50 per stuk, per evenement*
Afmeting: 250 x 110 cm (bxh)

Bouwhekken
Voorraad: 4 stuks
Prijs: 8,- per stuk, per evenement*
Afmeting: 350 x 200 cm (bxh)
Anti-climb en hoekversterking
Inclusief: kunststof voeten en schoren

Reclamewagens
Voorraad: 2 stuks
Prijs: dag 15,- weekend 25,- week 50,- maand 125,-
Afmeting: 345 x 162 x 196 cm (lxbxh)
Inclusief: disselslot, wielklem en spinhaken voor spandoek bevestiging

Vlaggenmasten
Voorraad baniermast: 5 stuks
Voorraad normaal: 17 stuks
Prijs: 5,- per stuk, per evenement*
Hoogte: 7 meter
Inclusief: vlaggenlijn en banierhouder

VEILIG TRANSPORT VAN DE DRANGHEKKEN
Om het vervoer van dranghekken van en naar een evenement veilig te laten verlo-
pen heeft het Oostermoer een drietal goed uitgevoerde landbouwwagens. Die vol-
doen aan alle eisen die hiervoor gelden. Er is daarbij vooral gelet op het gemakkelijk 
laden en lossen van de hekken op de wagens. Al veel verenigingen en evenementen 
hebben hier al gebruik van gemaakt.

MEER INFORMATIE OF BESTELLEN
Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Jaap Hadderingh op 
06-50206859 of door een mail te sturen naar verhuur@oostermoerfeest.nl.



WWW.OOSTERMOERFEEST.NL



SPONSORMOGELIJKHEDEN

Bedrijfsnaam   ______________________________________________________________ 
Voor- en achternaam  ______________________________________________________________ 
Adres    ______________________________________________________________ 
Postcode/Woonplaats  ______________________________________________________________ 
Telefoonnummer  ______________________________________________________________  
Emailadres   ______________________________________________________________  
Factuur per post    ja/nee (standaard per mail)     
Contactpers. Oostermoer  ______________________________________________________________ 

Wilt u dit ingevulde sponsordocument en eventuele logo’s of advertenties mailen naar sponsoring@oostermoerfeest.nl. 
Heeft u vragen? Stuur een mail naar bovenstaand email-adres of bel 06-42094543.

Hoe wij uw gegevens verwerken leest u op www.oostermoerfeest.nl/privacyverklaring

 ALGEMEEN
 Uw bedrijf op een doek op het evenemententerrein tijdens Oostermoer 2020  € 125,-
 Uw bedrijf op een doek bij het evenemententerrein gedurende 6 week vóór 

 en tijdens Oostermoer 2020       € 275,-
 Uw bedrijf op een beeldscherm tijdens Oostermoer 2020    € 175,-
 Uw bedrijf op de homepage van oostermoerfeest.nl (beperkt beschikbaar)  € 150,-
 Uw bedrijf op de sponsorpagina van oostermoerfeest.nl    € 75,-
 Uw bedrijf op de vouwfolder die huis-aan-huis verspreid wordt (beperkt beschikbaar) € 150,-
 Uw bedrijf gedeeld via onze socials facebook en twitter    € 25,- 
 Uw bedrijf op een spandoek (dranghekformaat) bij/tijdens)    € 75,- 

  de Oostermoerrun 
  de Oostermoer MTBtocht 
  de Oostermoer Wandeltocht
  de Oostermoer Vijfkamp
  de Oostermoer Paardendag

 Uw bedrijf als rubrieksponsor van een activiteit:_________________________ € 100,- 
 Adopteer een onderdeel:__________________________    € 150,-

 (Run, MTB, Paardendag, Oldtimertocht, SMS publieksprijs etc.)
   Uw bedrijf op een reclamewagen in de Oldtimeroptocht     € 75,-
  Uw bedrijf in ±1.500 uitgaande sms tijdens optocht     € 100,-  

 “deze dienst wordt mogelijk gemaakt door”

* Wij kunnen uw spandoek vormgeven en produceren voor € 45,-
**Uw spandoek/vlag heeft de maximale afmeting van 215x73cm 

SPONSORPAKKETTEN
Stel zelf uw eigen pakket samen!

 Bij 3 items 10% korting
 Bij 5 items 15% korting 

EXTRA’S
  Deelname aan de reclamekaravaan      € 150,-
  Een stand op het terrein tijdens één van de activiteiten     € 100,-

 van Oostermoer 2020 (excl. kraam)     
  Met relaties naar een super gezellige feestavond (5 entreekaarten voor de zaterdagavond) €   50,-  
  Met een team deelnemen aan de pubquiz (incl schaal bitterballen en 20 consumpties)  €   50,-


