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De zomervakantie zit er op, verenigingen zijn 

weer gestart met het nieuwe seizoen. Stichting 

Diessen1650 heeft niet stil gezeten en de 

werkgroepen zijn actief bezig geweest met de 

planning en organisatie.  

Nu, zo na de vakantie, zullen we weer vaker in 

beeld zijn.  

Verenigingen zijn nog van harte welkom om een 

activiteit aan te melden voor de Feestplanning en 

de zoektocht naar sponsoren zal nog meer onder 

de aandacht komen.  

 

In deze nieuwsbrief de ontwikkelingen en 

nieuwtjes over Diessen1650. 
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De vlag mag uit 

Naast verschillende activiteiten en de Feestplanning is de organisatie zich 

ook gaan buigen over de aankleding voor het feestelijke jaar. 

Het idee voor een feest vlag werd geopperd en aan de hand van wat ideeën 

is het volgende ontwerp gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de aanschaf en kosten komt later. Wij kijken er naar uit 

dat deze vlag bij vele huishouders in het feestelijk jaar vrolijk zal wapperen in 

de zon.  
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Tank en Schenk 

Stichting Diessen1650 spaart mee met de Tank en 

Schenk actie bij Peut Plasmans Diessen. 

Voor elke liter die er getankt word komt een bedrag 

vrij. Na elke tankbeurt, direct na het betalen kunnen 

klanten dit geld/ deze punten inzetten op een 

stichting, vereniging of goed doel wat aangemeld is 

bij deze actie.  

 

Rabo ClubSupport 

Vanaf 27 september aanstaande worden 

Rabobank leden uitgenodigd om stemmen te 

verdelen over verschillende verenigingen 

binnen het district Hart van Brabant. Leden 

zijn inwoners die naast een rekening bij deze 

bank zich ook gemeld hebben als lid.  

Elke stem is een bedrag waard. Na de 

stemperiode zal bekend gemaakt worden wat 

elke stem waard is en hoeveel stemmen elke 

vereniging opgehaald heeft.  

Stichting Diessen1650 heeft zich aangemeld 

voor deze actie en hoopt op een mooi aantal 

stemmen.  
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Als je jarig bent...... 

Onder het motto 'Als je jarig bent, zou je dat het liefste met zoveel 

mogelijk mensen vieren', zijn wij als stichting Diessen1650 een jaar 

geleden begonnen met onze voorbereiding. 

Het is de bedoeling om in 2020 een feestprogramma te kunnen 

bieden aan alle inwoners van Diessen, Baarschot en Haghorst te 

gelegenheid van het 1650 jarig bestaan. We gaan het net een beetje 

anders doen dan 25 jaar geleden, wat overigens wel een geweldig 

succesvolle reeks van evenementen is geweest. 

Stichting Diessen1650 zoekt  aansluiting bij de verenigingen uit de 

voormalige gemeente Diessen en bieden mogelijkheden en 

ondersteuning om hun eigen jaarlijkse activiteiten, een extra '1650-

tintje' te geven.  Zo ontstaat er een uniek programma met festiviteiten 

door het jubileum jaar heen, waar iedereen, jong en oud, plezier aan 

kan beleven. 

Wij gaan zelf een extra feest geven de week na de Diessense Kermis 

waarbij de Gildewei een centrale rol zal spelen in de festiviteiten. Van 

vrijdag tot zondag zal er een mooi programma geboden worden voor 

alle inwoners van de voormalige oude gemeente Diessen. 

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen doen maar vragen wij middels een 

sponsorprogramma steun van haar inwoners maar ook van 

Diessense ondernemers of ondernemers die uit de oude gemeente 

komen.  

Graag kijken wij samen met u wat u als ondernemer het beste past en 

wat wij daartegen over kunnen stellen. Wij bieden een aantal 

mogelijkheden om ons te ondersteunen en natuurlijk voor wat hoort 

wat! 

Uiteraard zal al wat we nodig hebben in dit feestjaar waar mogelijk bij 

de lokale middenstand worden aangeschaft zodat het een feest voor 

en door onze bewoners wordt. 

Sponsoring kan op 2 manieren gebeuren: Door overmaking van het 

sponsorbedrag of door het sponsorbedrag in goederen te schenken. 

Goederen dienen wel bij te dragen aan één van de activiteiten die wij 

ondersteunen.  

Alvast bedankt en SAMEN maken we er een onvergetelijk feest van! 
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Sponsor Diessen1650 voor Bedrijven  

 
Centurion    Hoofdsponsor                            € 1000,- 
 
Wat kan een Centurion sponsor van ons verwachten 

• Vip uitnodiging voor 2 personen tijdens de opening en 
sluitingsceremonie. 

• Uitnodiging voor elke activiteit van de stichting Diessen1650 

• Diessen1650 vlag 

• Drank pakket Diessen1650 

• Vermelding in de nieuwsbrieven 

• Vermelding met link op de website/facebook 

• Vermelding met groot logo op banner tijdens activiteiten 

• Een heel jaar zichtbaarheid  
 
 
Tribunen    Subsponsor                             €  500,- 
 
Wat kan een Tribunen sponsor van ons verwachten 

• Uitnodiging voor elke activiteit van de stichting Diessen1650 

• Diessen1650 vlag 

• Drank pakket Diessen1650 

• Vermelding in de nieuwsbrieven 

• Vermelding met link op de website/facebook 

• Vermelding met medium logo op banner tijdens activiteiten 

• Een heel jaar zichtbaarheid  
 
 
Legionair    Sponsor                                        €  370,- 

 
Wat kan een Legionair sponsor van ons verwachten 

• Diessen1650 vlag 

• Drank pakket Diessen1650 

• Vermelding in de nieuwsbrieven 

• Vermelding met link op de website/facebook 

• Vermelding met logo op banner tijdens activiteiten 

• Een heel jaar zichtbaarheid  
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Optio    Sponsor                                   €   50,- 
 

Wat kan een Optio sponsor van ons verwachten 

• Diessen1650 vlag 

• Naamsvermelding op het grote sponsordoek 
 

Sponsor Diessen1650 voor Particulieren 
 
 
Civis Amet     € 370,-      

• vip uitnodiging voor 1 persoon tijdens de opening en sluitingsceremonie. 

• Gratis vlag Diessen1650.  

• Drank Pakket 
 
Deosne           € 165,-       

• gratis vlag/Diessen1650  

• drank pakket 
 
Hercules      €  75,-      

• gratis vlag/Diessen1650  

• drank pakket klein 
 
Willibrord   €   16.50   

• gratis vlag 
 
.  
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Bron: Brabants Dagblad, zaterdag 20 juli 2019  
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➢ Januari  

 

- Nieuwjaarsconcert 1ste zondag van januari 

Harmonie- Slagwerkgroep Sint Willibrordus 

➢ Maart 

 

➢ 21 Mei 

- Dorpen Toernooi Tennisvereniging Zandligt 

 

- Durpkestocht van stg Utdoetertoe 

 

➢ 3,4,5 Juli  - 50 jarig bestaan Comité Baarschot 

➢ 11 September - Gouden Potvis Quiz 

➢ 12 September - Diessen1650 Seniorenmiddag 

- Diessen1650 Wandelapp 

Mogelijk gemaakt door Fotostichting Diessen  

- Diessen1650 Feestavond met band 

➢ 13 September - Gouden Potvis Quiz uitslag 

- Oldtimer brommerrit B.O.C 

- Kofferbakmarkt, Gilde Sint Joris 

- MTB tocht, Baars Bikers 

➢ 20 September - Toernooi, Gilde Sint Joris 

➢ 31 December  - Diessen1650 

Knallende afsluiting van het jaar  

Feestprogramma 

 

In 3de nieuwsbrief veel aandacht aan deelnemende verenigingen en feestweekend 

Het aanmelden van een activiteit is nog steeds mogelijk. 
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sponsoren 

 

 


