Posters Boerelaeve 2013
Nieuwsbrief nr. 1
Graag willen wij iedereen die op de
een of andere manier betrokken is
bij Posters Boerelaeve 2013
informeren over de lopende zaken.
Middels deze nieuwsbrief proberen
we dat te bereiken.
Website
Op onze website www.kpjposterholt.nl
kunt u ook de wetenswaardigheden
van Posters Boerelaeve 2013 nalezen.
Wanneer er aanvullingen zijn kunnen
jullie deze doorgeven bij
Remco Wienen of bij Chris Timmermans.

Sponsoren
Waar we heel blij mee zijn, is de
bereidheid van een groot aantal
bedrijven om ons jubileum te sponsoren.
De commissie sponsoring, Paul Küppers
en Chris Timmermans, zoekt nog steeds
nieuwe sponsoren. Dus als jullie nog
iemand weten of zelf willen sponsoren,
neem dan met een van hun contact op.
Er zijn uitgebreide sponsorpakketten
beschikbaar.

24 juni 2013
Hoofdsponsoren
Café Biej Liebes - Loonbedrijf Jack
van Birgelen - Jos Smitz grondwerken Meijers Planten BV - Hansen Dranken Loonbedrijf Fa. van Birgelen - Kurstjens
Mechanisatie - Design Graphics Van Birgelen Assurantiën
Sponsoren
Scheijvens Levels - Agrifirm - Rabobank
Roermond Echt - Visser Olie R. op het Veld - Theelen BV
Subsponsoren
Vurenhof Boerengolf - Roubroeks
Groenmechanisatie - Mooren Montfort BVC Boomverzorging - Sliepen
Natuursteen - Stassen Sittard - Isidorus
Mengvoeders - AB Werkt Zuid - Bergs
Advies - SCM Milieu - Henry Janssen Peters Rubber en Plastics - Bosbouw
Bedrijf Gebr. Op het Veld - Giessen BV GBV Administratie en Advies - Roels
Grondverzet - Horecagroothandel
van Daal
Begunstigers
Nunhems Netherlands - UitwijzerBoerenbond Agro - L. Collé Susteren Op het Root Montfort - Heinsberger
Agrarhandel - Scheers Groep - Intrak Ramakers Accountancy - Heemels Agro Café Le Village

Optocht
De historisch optocht belooft echt
een spektakelstuk te worden.
Lambert Nijskens en Ger Roubroeks
hebben een groot aantal mensen
bereid gevonden om hier aan deel
te nemen.
Alle historische tractoren die in de
optocht aanwezig zijn, zullen zijn
voorzien van bijpassende werktuigen,
zoals deze in het verleden werden
gebruikt.
Op het feestterrein zullen alle
deelnemende voertuigen worden
tentoongesteld, met een
aantal van deze werktuigen
zullen demonstraties worden
verzorgd.
Optreden 'Wir sind Spitze'
Vanaf ong. 18.00 uur zal
de bekende partyband
'Wir Sind Spitze' met hun optreden
starten,
In 3 sessie's van een uur zullen
zij alle aanwezigen in een
ongeevenaarde feesstemming brengen

Zie ook www.wirsindspitze.nl

Reclamecampagne
Op velerlei manieren is het evenement
´Posters Boerelaeve 2013´ onder de
aandacht gebracht.
Te denken valt aan advertenties,
redactionele stukken, flyers, banners
en posters.
Verder staat er op het feestterrein
een mooie stropop om de aandacht te
trekken.
Voor de liefhebbers er zijn nog
posters beschikbaar bij Paul Küppers

