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 SPONSORBROCHURE  
  

www.heusdensehavendagen.nl 

facebook.com/heusdensehavendagen 

 

 

Heusden zal geuren naar 

teertouw en paling en gonzen 

van live muziek, spelletjes 

en maritieme ambachten 

 



De Heusdense Havendagen    

 

Een tweejaarlijks historisch en cultureel evenement in de 

stadshaven van Heusden 

In 2018 viert Heusden 7 eeuwen geschiedenis. Voor de vesting 

Heusden is de ligging aan de Maas van groot belang geweest, 

zowel in de middeleeuwen als na de aanleg van de Bergsche Maas 

rond 1900. Zonder de scheepvaart op de Maas was Heusden er 

waarschijnlijk helemaal niet geweest. En ook nu nog vormt de 

stadshaven het kloppend hart van het stadje. 

Om dat te vieren organiseren we de Heusdense Havendagen: een 

lang weekend vol scheepshistorie. Drie dagen lang worden de 

stadshaven en passantensteigers bevolkt door sleepboten, 

vracht- en visserijschepen en ander varend erfgoed. Heusden 

zal geuren naar teertouw en paling en gonzen van live muziek, 

spelletjes en maritieme ambachten. 

 

 Doelgroepen   

 

De Heusdense Havendagen zijn er voor iedereen die houdt van 

een gezellig en leerzaam evenement, of het nu avontuurlijke 

kinderen, drukbezette gezinnen of nieuwsgierige ouderen zijn. 

Door het specifieke thema scheepvaarthistorie spreken we 

daarnaast liefhebbers van historische schepen en scheepvaart 

aan. Daarnaast is dit festival aantrekkelijk voor de vele 

watersporters die ons land rijk is. In totaal verwachten op 

deze eerste editie zo’n 5.000 mensen te trekken.  

 

 Programma   

 

• Varende binnenkomst  

• Openluchtconcerten in de stadshaven 

• Binnen kijken in historische beroepsschepen 

• Openluchttentoonstelling over 7 eeuwen scheepvaart op de 

Maas 

• Netten boeten, paling roken en andere ambachten 

• Diverse rondvaarten voor kleine en grote groepen 

• Leuke historische kinderspelletjes en speurtochten 

• Vele marktkramen met maritieme producten 

• Captain’s Dinner voor schippers en sponsors  

 



 Word sponsor van de Heusdense Havendagen!   

 

Wij hebben een aantal sponsorpakketten samengesteld waaruit u 

kunt kiezen. De tegenprestaties van onze kant zijn gekoppeld 

aan een bedrag. Naast deze pakketten bieden we ook de 

mogelijkheid tot sponsoring in natura of het huren van een 

marktkraam. Maatwerk is natuurlijk ook mogelijk, dan bekijken 

we samen welke mogelijkheden het beste bij uw wensen passen.  

Ongetwijfeld komen we tot een mooie samenwerking! 

Sponsormogelijkheid Prijs 

Vriend van de Heusdense Havendagen € 25 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl (alleen bedrijven)   

Sponsorpakket hout € 100 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl   

vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

Sponsorpakket ijzer € 250 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl   

vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

uitnodiging voor 2 personen voor Captain's Dinner inclusief 

drankjes   

Sponsorpakket brons € 500 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl   

vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

vermelding op de museale presentatie aan de havenkade   

uitnodiging voor 2 personen voor meevaren met een van de 

historische schepen   

uitnodiging voor 2 personen voor Captain's Dinner inclusief 

drankjes   

Sponsorpakket zilver € 1.000 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl   

prominente vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

vermelding op de museale presentatie aan de havenkade   

Vermelding op banieren en vlaggen   

uitnodiging voor 4 personen voor meevaren met een van de 

historische schepen   

uitnodiging voor 4 personen voor Captain's Dinner inclusief 

drankjes   

Sponsorpakket goud € 2.500 

vermelding op www.heusdensehavendagen.nl   

prominente vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

vermelding op de museale presentatie aan de havenkade   

vermelding op banieren en vlaggen   

uitnodiging voor 4 personen voor meevaren met een van de 

historische schepen   

uitnodiging voor 4 personen voor Captain's Dinner inclusief 

drankjes   

uitnodiging voor 4 personen voor Wijnproeverij   



Sponsormogelijkheid Prijs 

Sponsorpakket platina - hoofdsponsorschap € 5.000 

vermelding als hoofdsponsor op www.heusdensehavendagen.nl   

prominente vermelding op de Heusdense Havenplattegrond   

redactionele aandacht voor uw bedrijf op de museale 

presentatie aan de havenkade   

prominente vermelding op banieren en vlaggen   

uitnodiging voor 8 personen voor meevaren met een van de 

historische schepen   

uitnodiging voor 8 personen voor Captain's Dinner inclusief 

drankjes   

uitnodiging voor 8 personen voor Wijnproeverij   

rondvaart voor 8 personen op het vlaggenschip inclusief 

prosecco en luxe hapjes   

Sponsor ons met een van deze benodigdheden:   

1 kuub openhaardhout   

1 kuub zand   

vlaggenstokken   

zwemvesten   

houten klompen   

anders, namelijk.......................................   

 

 Contactgegevens   

 

Bent u enthousiast geworden? Neem vandaag nog contact met ons 

op door te mailen naar info@heusdensehavendagen.nl, door het 

contactformulier op www.heusdensehavendagen.nl in te vullen of 

door te bellen met Annemarie Lavèn (06 37031664). 

 

 

mailto:info@heusdensehavendagen.nl
http://www.heusdensehavendagen.nl/

