
SLUIT U AAN EN RETURN A FLAVOUR!
De bestaande sponsorpakketten met de bijbehorende bedrijfs-
exposure koppelen we deze editie graag aan ons nieuwe initiatief. 
Word VRIEND en bezorg eenzame ouderen uit de omgeving samen 
met ons een onvergetelijke middag!

VRIEND BRONS ZILVER GOUD
Ouderen-lunches 1+1  3+3  5+5 
Exposure op tafel  naam logo  logo groot
Presentatiewand naam logo  logo groot
Magazine naam logo  logo groot
Website naam logo  logo groot
Facebook naam logo advertentie

€ 250,- € 550,- € 875,-

MAGAZINE
Asperges op de Velden brengt in samenwerking met LICHT op 
Eindhoven een eigen magazine uit. Dit wordt in april verspreid in 
wachtkamers, hotels, restaurants en winkels. Daarnaast ontvangen 
alle gasten van het evenement een exemplaar. Adverteer en bereik 
maar liefst 90.000 lezers in de regio Eindhoven-Veldhoven!

Halve pagina  € 395,-
Hele pagina  € 695,-
Spread  € 1.195,- 15 MEI T/M 1 JUNI 2020

SAMEN TRAKTEREN WE OUDEREN 
OP DE ASPERGEVELDEN!



POP-UP RESTAURANT
Van 15 mei t/m 1 juni vindt de zesde editie plaats van Asperges 
op de Velden. Een stijlvol ingericht pop-up restaurant wat bijna 
drie weken lang verrijst midden in de aspergevelden in het 
buitengebied van Veldhoven. Een prachtige locatie met een wijds 
uitzicht over het Kempische landschap en voorzien van uitgebreide 
faciliteiten. In het restaurant worden dagelijks culinaire lunches 
en diners geserveerd, uiteraard bereid met de vers gestoken 
asperges van het land. Net als voorgaande jaren zullen diverse 
toonaangevende (sterren)restaurants weer bij ons komen koken. 
Het volledige programma is te vinden op de website.

RETURN A FLAVOUR 
Met ons evenement willen wij graag iets geven. En dat doen we 
het liefst aan diegenen die óns al veel hebben gegeven. Een op 
de vier ouderen voelt zich vandaag de dag eenzaam en heeft 
minder sociale contacten dan wenselijk. Eenzaamheid is een 
maatschappelijk probleem wat alleen maar groter wordt. Om een 
bijdrage te leveren aan het verbinden van eenzame en kwetsbare 
ouderen, organiseren we dit jaar speciale lunches waar ouderen 
elkaar ontmoeten en samen kunnen genieten.

CONTACT
Wenst u zich aan te sluiten als VRIEND van Return a Flavour of 
heeft u eigen ideeën om dit initiatief te versterken? Neem dan 
contact op met Bertie Klaassen via bertie@aspergesopdevelden.nl 
of 06 - 28101638.

OUDEREN-LUNCHES OP DE VELDEN
Elke dag organiseren wij, samen met een aantal zorginstellingen 
en betrokken stichtingen uit de regio Eindhoven-Veldhoven, 
speciale lunches voor eenzame en kwetsbare ouderen. Zij zijn 
onze dagelijkse eregasten en genieten, geheel kosteloos, van een 
overheerlijke 3-gangenlunch met bijpassende dranken, midden 
in de natuur. Daarnaast wordt gezorgd voor passend vervoer 
en professionele begeleiding. Asperges op de Velden biedt niet 
alleen de eerste 10 lunches aan, maar verdubbelt ook nog eens 
het aantal gasten wat door u wordt getrakteerd op een heerlijke 
middag uit. Zo hopen we dit initiatief samen tot een groot 
succes te maken!


