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Op zaterdag 14 september vindt 
in Mijdrecht alweer de 14e editie 
plaats van de Culinaire Venen, 
het jaarlijkse smaakmakende 
evenement voor fijnproevers en 
liefhebbers van lekker eten en 
drinken. Dit jaar introduceert de 
organisatie een aantal nieuwe 
ingrediënten, waarmee de succes-
formule van de Culinaire Venen 
weer helemaal bij de tijd is.

In plaats van de bekende witte 
pagodetenten komen bezoekers 
een speelse variatie in foodtrucks, 
-busjes en tuktuks tegen. Niet 
alleen op het Raadhuisplein, 
maar ook in de Dorpsstraat 
tussen Het Rechthuis en Prinselijk 
Proeven worden gezellige eet- en 
drankstandjes ingericht. Sommige 
karretjes rijden in de rondte van 
locatie naar locatie en andere 
blijven op hun plek om bezoekers 
te laten proeven van de heerlijk-
ste gerechten. 
Hoe je deze nieuwe formule het 
best kunt omschrijven? Culinaire 
Venen Street Food Edition!

Diverse horecabedrijven uit 
De Ronde Venen en omgeving 
hebben aangegeven dat 
zij graag weer deelnemen: 
Rendez Vous, Het Rechthuis/’t 
Amsterdammertje, Prinselijk 
Proeven, Il Gusto, De Waard en 
L’Opera Ice. Binnenkort worden 
meer namen bekendgemaakt. 
Kijk voor actuele informatie op 
Facebook:culinairevenenmijdrecht 
en op Twitter: @culinairevenen.

Passend entertainment
Door al deze aanpassingen 
krijgt het evenement op het 
Raadhuisplein meer ruimte, 
en worden bezoekers uitgenodigd 
om een kijkje te nemen op de 
andere feestpleintjes. Op culinaire 
ontdekkingstocht door je eigen 
dorp! Op alle locaties verzorgen 
bandjes en combo’s voor passend 
muzikaal entertainment.  
Direct na de officiële opening om 
15.30 uur is er een modeshow, 
georganiseerd door winkeliers van 
Shopping Mijdrecht, die om 19 
uur nog eens wordt herhaald.
’s Avonds na 21 uur, als de 
meeste gasten zijn uitgegeten, 
concentreert het feest zich weer 
op het Raadhuisplein, waar een 
band en DJ tot 22.30 uur het 
entertainment verzorgen.

Het goede doel
Ook in 2019 heeft de Culinaire 
Venen weer bewust gekozen voor 
een lokaal goed doel. Lokale 
doelen hebben het immers vaak 
moeilijker om fondsen te vergaren 
dan de meer in het oog springende 
landelijke doelen; tegelijkertijd is 
veel directer zichtbaar waarvoor de 
gelden worden ingezet. 
Dit jaar is gekozen voor Soos de 
Cirkel, een soos voor verstandelijk 
beperkten. Soosavonden worden 
elke dinsdagavond (met uitzon-
dering van de maanden juni, 
juli en augustus) gehouden in 
dagbestedingslocatie Windmolen 
te Mijdrecht. Kijk op:  
www.soosdecirkel.nl.

Culinaire Venen: al ruim 13 jaar hét evenement voor uw relatie-

marketing, personeelsincentive en het uitdragen van uw boodschap. 

Nieuw: Vrijmibo bij het 
Rechthuis
Nóg een nieuw element is de 
vrijdagmiddagborrel op het 
plein voor Café-Restaurant 
Het Rechthuis. Hier komen 
de ondernemers uit De 
Ronde Venen en omstreken 
de Culinaire Venen Street 
Food Edition 2019 inluiden 
en trakteren deelnemende 
sponsors aan het evenement 
hun relaties op een hapje en 
een drankje. 
Een evenement als Culinaire 
Venen is ondenkbaar zonder 
sponsors en ook dit jaar zijn 
er aantrekkelijke sponsorpak-
ketten samengesteld. Maar 
ook is het uiteraard mogelijk 
om wensen-op-maat te realise-
ren om de zichtbaarheid van 
uw bedrijf  op passende wijze 
te vergroten. Neem daarvoor 
contact op met het secreta-
riaat van de Culinaire Venen, 
tel. 0297-287256 of  vraag 
de sponsorbrochure aan op: 
info@culinairevenen.nl

Publiciteit
Het evenement krijgt altijd veel 
aandacht in de regionale pers, 
op social media en via spandoe-
ken, posters, flyers, e.d. De week 
voorafgaand aan de Culinaire 
Venen verschijnt een speciale 
middenpagina in weekkrant  
De Groene Venen. 
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PAKKETTEN 2019
4 Maximum aantal sponsors

4 Sponsorbedrag per sponsor

PROMOTIE
s 

4 Vermelding op LED-schermen

4 Aantal vrije consumpties

4 Live interview op podium

4 Vermelding op Facebook/Twitter

4 Vlaggen op Raadhuisplein

4 Vermelding op spandoek 

4 Vermelding in culinaire bijlage    

    van De Groene Venen 

4 Opname in Bedankadvertentie

Hoofdsponsor 
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 € 400,-

-
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Kom proeven op
14 september 2019 !


