
ORANJECOMITÉ DREUMEL
VERRASSENDE ACTIVITEITEN VOOR JONG & OUD 

Voor u ligt het sponsorboekje van Oranjecomité 
Dreumel 2019 & 2020. Traditiegetrouw vinden 
onze activiteiten plaats rond Koningsdag. 
Daarnaast zijn we ook actief met Halloween 
(Lampionnenoptocht en Spooktocht), 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 
Bevrijdingsdag willen we dit jaar 
uitbundiger gaan vieren met een festival. 

In 2020 bestaat het Oranjecomité Dreumel  
honderd jaar, een jubileum dat we niet 
zomaar voorbij kunnen laten gaan. 

Om deze activiteiten te organiseren kunnen wij 
rekenen op onze trouwe vrijwilligers (100+) die 
samen met ons, vol enthousiasme, er altijd een 
leuke activiteit van maken. Ook ons bouwteam 
(15+) dat steeds maar weer onze plannen 
werkelijkheid maakt, mag hier niet ongenoemd 
blijven.

Wij hopen u de komende twee jaren bereid te vinden om een bijdrage te leveren aan het 
activiteitenprogramma van het Oranjecomité Dreumel.

Hartelijk dank,

Bestuur Oranjecomité Dreumel

Karin de Vree Jan Weijn Henk van Wijk John Vermeer Jeroen van Wijk Gilbert Laanen Sanne Ruisbroek

Naast de inzet van bestuur, vrijwilligers en het 
bouwteam hebben wij sponsors nodig om de 
activiteiten te kunnen organiseren.

SPONSORPAKKETTEN
Steun ons in 2019 & 2020 door een sponsorpakket af te nemen (u betaalt de onderstaande 
bedragen per jaar). Uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de website www.ocdreumel.nl en u krijgt 
een vermelding in het programmaboekje dat naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan in 2020 
wordt uitgegeven (oplage 2000 ex). Daarbij kunt u uw bedrijf presenteren tijdens Koningsdag 
en Bevrijdingspop. Lees hieronder de mogelijkheden.

Basispakket
U heeft de mogelijkheid om een banner op te hangen tijdens Koningsdag 
(max. 1,5 M²). Vanaf € 25 per jaar krijgt u een vermelding in het 
programmaboekje ‘100 jaar OC Dreumel’. < €50
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Om deze activiteiten te organiseren kunnen wij 
rekenen op onze trouwe vrijwilligers (100+) die 



KONINGSDAG: VERSIERDE FIETSENOPTOCHT

KONINGSDAG: GEIN OP HET PLEIN

4 MEI: DODENHERDENKING

Traditiegetrouw starten we Koningsdag met een Versierde Fietsenoptocht onder begeleiding van 
muziekvereniging St. Barbara. We zien elk jaar weer de meest bijzondere creaties. Een feest voor 
de kinderen waar ze al dagen naar uitkijken.

Koningsdag is de meest belangrijke activiteit van het OranjeComité Dreumel – Gein op het Plein – 
met ieder jaar een ander thema. In 2018 was het thema Survival met drie races op het 
programma: de Zeepkisterace, de Oranje Obstakelrace en de Bankenrace. De behendigheid van 
de deelnemers werd tijdens deze editie extra op de proef worden gesteld, het waren echte 
survival races. Nieuw was het onderdeel touwtrekken.

De Dodenherdenking start met een herdenkingsdienst in de kerk St. Barbara te Dreumel, in 
samenwerking met het kerkkoor. Na de dienst gaan we onder begeleiding van muziekvereniging 
St. Barbara naar het monument voor een kranslegging door Dreumelse veteranen en een 
wethouder van de gemeente West Maas & Waal. Hier zal het Dreumels Poëtisch Genootschap een 
gedicht voordragen met een muzikale omlijsting van het koor Vivente.

5 MEI: BEVRIJDINGSDAG 

HALLOWEEN: LAMPIONNENOPTOCHT

HALLOWEEN: SPOOKTOCHT

Nieuw voor het Oranjecomité is het organiseren van een Bevrijdingsfestival. Tijdens 
Bevrijdingsdag is er in de omgeving van Dreumel geen gelijksoortig evenement. Het draagt bij aan 
de saamhorigheid van de inwoners van West Maas en Waal door ze samen te laten genieten van 
de muziek en sfeer van dit evenement. Wij bieden een podium voor regionale beginnende 
artiesten. Tijdens dit festival, op Bevrijdingsdag, zal de cultuurhistorie actief worden uitgedragen 
met een broodjesdropping vanuit een vliegtuig en een fietstocht i.s.m. Tour de Waal. Wij willen 
samen met de inwoners van Maas en Waal onze vrijheid vieren op deze dag.

Het Oranjecomité organiseert elk jaar een Halloween Lampionnenoptocht. In een mooi verlichte 
stoet trekken we, onder begeleiding van muziekvereniging St. Barbara en St. Lambertus, door het 
dorp.

Dreumel wordt om de twee jaar in een waar "Griezeldorp" omgetoverd. De samenwerking met de 
ACJA (Activiteiten Commissie Jeugd Aquila), Scouting de Paulus, Stichting Tremele en het 
Oranjecomité Dreumel zorgen voor een grandioze Halloweentocht door Dreumel. 



SPONSORPAKKETTEN
Steun ons in 2019 & 2020 door een sponsorpakket af te nemen (u betaalt de onderstaande prijzen 
per jaar). Uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de website www.ocdreumel.nl en u krijgt een 
vermelding in het programmaboekje dat naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan in 2020 
wordt uitgegeven (oplage 2000 ex). Daarbij kunt u uw bedrijf presenteren tijdens Koningsdag 
en Bevrijdingspop. Lees hieronder de mogelijkheden.

Basispakket

Basispakket
PLUS

U heeft de mogelijkheid om een banner op te hangen tijdens Koningsdag 
(max. 1,5 M²). Vanaf € 25 per jaar krijgt u een vermelding in het 
programmaboekje ‘100 jaar OC Dreumel’. 

U heeft de mogelijkheid om een banner op te hangen tijdens Koningsdag 
(max. 1,5 M²). Uw bedrijfslogo wordt op 1/8 pagina in het programmaboekje 
‘100 jaar OC Dreumel’ geplaatst. Tijdens Bevrijdingspop wordt uw logo door 
ons op een zichtlocatie geplaatst. 

Brons
Uw bedrijfslogo wordt gedrukt op een banner van 90x90 cm. Deze wordt 
geplaatst op zichtlocaties tijdens Koningsdag en Bevrijdingspop. Tevens 
wordt uw logo op 1/4 pagina in het programmaboekje ‘100 jaar OC Dreumel’ 
geplaatst. 

Zilver
Uw bedrijfslogo wordt gedrukt op een banner van 120x120 cm. Deze wordt 
geplaatst op zichtlocaties tijdens Koningsdag en Bevrijdingspop. Tevens 
wordt uw logo op 1/2 pagina in het programmaboekje ‘100 jaar OC Dreumel’ 
geplaatst.

Goud
Uw bedrijfslogo wordt gedrukt op een banner 150x150 cm. Deze wordt 
geplaatst op zichtlocaties tijdens Koningsdag en Bevrijdingspop. Tevens 
wordt uw logo op 1/2 pagina in het programmaboekje ‘100 jaar OC Dreumel’ 
geplaatst.

We willen graag met u in overleg om uw bedrijf naar uw wensen te 
presenteren tijdens onze activiteiten. Maatwerk

SPONSOR DE ACTIVITEITEN VAN 
ORANJECOMITÉ DREUMEL 
Heeft u interesse om te sponsoren of heeft u vragen naar 
aanleiding van deze informatie? Neem dan vrijblijvend 
contact op met onze bestuursleden via e-mail: 
info@ocdreumel.nl, of bel onze sponsorcoördinatoren 
John Vermeer: 06-22804615 | Karin de Vree: 06-19640190

< €50

€75

€125

€200

€275


