
€250,-
Subsponsor

€2.500,-
Hoofdsponsor

€1.250,-
Sponsor

€100,-
Vriend van Santa

Hoofdsponsor à € 2.500

  Bedrijfslogo op de website met 
link naar website. Sponsorbalk op 
startpagina en sponsorpagina.

  Deelnamebewijs voor 10 personen

  In overleg mogelijkheid tot het op 
het evenemententereinplaatsen 
spandoek, vlaggen, ect.

  
 Bedrijfslogo op de orderbevesti-

ging bij digitale inschrijving

De Santa Walk Quest Edition is een puzzeltocht voor jong en oud, 
waarbij deelnemers in een kerstmanpak door Weert wandelen. 
Met dit evenement wordt geld opgehaald voor het Mantelzorgconcert 
van Harmonie Weert-Zuid en het Water & Sanitation project in Afrika. 
De puzzeltocht is ca. 3,5 km door en langs het centrum van Weert. 
Iedereen kan dus meedoen!

De start en fi nish zijn bij Brasserie-Hotel Antje van de Statie. Op 
zondag 15 december kunnen de kerstmanpakken en startnummers op 
vertoon van het inschrijfformulier worden opgehaald vanaf 13.00 uur 
bij Brasserie-Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1 te Weert. De 
puzzeltocht start om 15.00 uur. Langs de route staan stempelposten 
en entertainment. Na afl oop is er een swingende Christmas afterparty.

Rotary helpt!
De Rotary Santa Walk Weert is een initiatief van de Rotary Club Weert. Rotary is een 
serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens 
zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde 
Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid 
boven eigenbelang.
Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld 
samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te 
verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:
- het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid
- de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep
- de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian
- internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van 

mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

De kou hangt weer in de lucht en de feestdagen staan alweer bijna voor de deur. 
Op zondag 15 december 2019 gaan tijdens de Santa Walk Quest Edition

het kerstgevoel, het goede doel en een geweldige dag met familie, vrienden, 
collega’s en kennissen hand in hand. Op deze zondag kleurt Winters Weert 

kerstrood.  KLIK HIER  voor een impressie van de Santa Walk Weert.
Help jij ook mee door de Santa Walk te sponsoren?

Sponsor à € 1.250

  Bedrijfslogo op de website met 
link naar website. Sponsorbalk op 
startpagina en sponsorpagina.

 Deelnamebewijs voor 5 personen

 In overleg mogelijkheid tot het op 
het evenemententereinplaatsen 
spandoek, vlaggen, ect.

Subsponsor à € 250

  Bedrijfslogo op de website met 
link naar website. Sponsorpagina.

  Deelnamebewijs voor 4 personen

Vriend van Santa à € 100

 Bedrijfslogo op de website met 
link naar website. Sponsorpagina.

 Deelnamebewijs voor 2 persoon

WWW.ROTARYHELPT.NL GOEDE DOELEN:
MANTELZORGCONCERT HARMONIE WEERT-ZUID & WATER & SANITATION PROJECT IN AFRIKA

WWW.SANTARUNWEERT.NL  •  WWW.ROTARYWEERT.NL

Sponsor de 
Santa Walk Quest Edition 

voor het goede doel


