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Op zondag 18 november 2018 organiseert Bewust Culemborg weer een ‘proeverij’! Bewuste 
ondernemers kunnen hier de inwoners van Culemborg en omgeving laten zien, ruiken, 
proeven en ervaren wat ze hen te bieden hebben. En wel op de prachtige locatie van het oude 
stadhuis aan de markt:  
 

H e t  H u i s  v a n  d e  S t a d  C u l e m b o r g    

   
 

 
Wat is de bedoeling? 
In het kader van Culemborg 700 willen we minstens 700 bezoekers in een marktsfeer kennis 
laten maken met de bezigheden van de leden van Bewust Culemborg en andere ondernemers 
in Culemborg en omgeving. Tussen 11.30 en 17.00 uur zullen er doorlopend activiteiten voor 
kinderen en volwassenen worden gepland. Sluit je hierbij aan? 
 
 
Bedenk dus hoe je actief bezoekers kunt laten kennismaken met jou en jouw producten of 
diensten (via workshops, lezingen, kadootjes, belevingen, filmpjes, etc.). Er zijn zowel gesloten 
als open ruimtes beschikbaar en je kunt ook buiten de muren van het stadhuis een activiteit 
organiseren (denk aan iets in de herfst in de natuur).  
 

   
              

         
  



 

 

Hoe komen we tot een programma voor deze dag?   
Wil je meedoen, dan meld je je aan. 
 
Geef bij je aanmelding de volgende informatie door:  

• Wat wil je gaan doen? Hoe noem je het? Hoe lang duurt het?  

• De tijdstippen tussen 11.30 en 17.00 uur waarop een bezoeker terecht kan voor jouw 
activiteit  

• Benodigde accommodatie voor je activiteit: 1) buiten 2) binnen open ruimte 3) binnen 
gesloten ruimte of 4) buiten de muren van het Stadhuis.  

• Aantal vierkante meters dat je ongeveer denkt nodig te hebben. 

• Voor welke leeftijden is je activiteit bedoeld: kinderen of volwassenen. 
 

Tip: Denk ook aan samenwerkingsverbanden bij het aanbieden van een activiteit op deze 
dag!  

 
Kosten 
De kosten per deelnemer voor leden bedragen € 85,00 (btw vrij) en voor niet-leden € 145,00 
(btw vrij). Hiervan betalen we de huur van de ruimtes, drukwerk, promotie en andere onkosten. 
Het bedrag dient uiterlijk 31 maart 2018 te zijn overgemaakt op:  
Triodos rekening NL22 TRIO 0338 6041 38 ten name van Vereniging Bewust in Culemborg  
met vermelding van Proeverij 18-11-2018. Je ontvangt daarna een factuur voor je 
administratie. 
 
Voor de vroege vogels! 
Meld je uiterlijk 15 februari 2018 aan en betaal als deelnemend lid € 75,00 en als niet-lid € 
135,00. Voorwaarde is wel dat je het bedrag ook voor 15-2-2018 ook hebt overgemaakt. 
 
Voor nadere informatie over deze proeverij, of direct aanmelden, kun je mailen naar:  
 
proeverij@bewustculemborg.nl 
 

Nico Michielsen en Jennifer Hoogland  zullen je mail beantwoorden. 
 

Wil je meedenken of meedoen bij het organiseren, grote of kleinere inzet, met jouw kwaliteiten? Leuk & 
welkom! Meld je dan even aan. 
 
Let op! De sluitingsdatum voor inschrijving is 31 maart 2018. 
  
Kennismakingsavond deelnemers: 2e helft van april 2018. Voor meer praktische informatie en om 
elkaar nog verder te inspireren over de dag en je eigen proeverij. Uitnodiging volgt via mail 
(datumprikker). 

 
 

 
 
 

'Kiezen voor een bewuste en duurzame manier van leven kan op vele manieren 

en iedereen volgt daarin zijn eigen weg.' 

mailto:proeverij@bewustculemborg.nl

