
Sponsor mogelijkheden 
Stichting Ulvenhouts Carnaval 

Full colour A4 advertentie in de Uilenroep  
100% dekking in Ulvenhout, oplage 2200 stuks 
8 sauwelkaarten 
Logovermelding: 

op de website www.bosuilendorp.nl 
bij alle S.U.C evenementen 
in de Uilenroep 

Gereserveerde plaatsen bij de Carnavalsmis 

Indien de sluitingsdatum voor een activiteit gepasseerd is en/of de activiteit 
heeft plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de pakketprijs. 

*Bij  afsluiten van een 3-jarig contract geldt een korting van 10% per jaar 

Full colour A5 advertentie in de Uilenroep 
100% dekking in Ulvenhout, oplage 2200 stuks 
4 sauwelkaarten 
Logovermelding: 

op de website www.bosuilendorp.nl 
in de Uilenroep 

Gereserveerde plaatsen bij de Carnavalsmis 

Zwart/wit A5 advertentie in de Uilenroep 
100% dekking in Ulvenhout, oplage 2200 stuks 
2 sauwelkaarten 
Naamsvermelding: 

op de website www.bosuilendorp.nl 
in de Uilenroep 

Gereserveerde plaatsen bij de Carnavalsmis 
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Het Ulvenhoutse carnaval kent een vol programma dat door vele verenigingen, 
horeca en individuen wordt vormgegeven. Met uw financiële steun kan de 
S.U.C een aantal activiteiten voor haar rekening nemen, zoals: 

11/11 bal op of rond 11 novmeber 
Uilenroep ca. 2 weken voor Carnaval 
Sauwelen vrijdag & zaterdag voor Carnaval 
Worst naar Clara zondag voor Carnaval 
Scholen opening carnaval Carnavalsvrijdag 
Prinsenbrunch Carnavalszaterdag 
Carnavalsmis Carnavalszaterdag 
De optocht Carnavalszondag 
Limonadebal Carnavalsmaandag 
De uilenverbranding Carnavalsdinsdag 
Presentatie & kleden Jeugdraad 
Presentatie Prins, Pages en Raad van 11 
Kleden van de Prins, Pages en Raad van 11 
 
Kijk voor actuele informatie op www.bosuilendorp.nl 

Stichting Ulvenhouts Carnaval   www.bosuilendorp.nl   secretariaat@bosuilendorp.nl 

Pennendijk 21, 4851 VB Ulvenhout, 076 5212346   KvK nr.41102077   Rabobank 1167.71.801 

Beste bedrijvige Bosuil, 
  
Het carnavalsseizoen staat weer voor de deur.  
   
Carnaval geldt als een belangrijke en waardevolle cultuuruiting in het zuiden 
van Nederland. Ulvenhout is trots dat zij al vele tientallen jaren deel uitmaakt 
van deze traditie. Vanaf 1966 gebeurt dit in georganiseerde vorm maar ook 
daarvoor waren er al carnavalsliefhebbers in ons dorp. 10 jaar later is hiervoor 
de Stichting Ulvenhouts Carnaval (S.U.C.) opgericht. Een vrolijke en roemruchte 
periode volgt welke tot op de dag van vandaag levend wordt gehouden door 
een grote groep vrijwilligers.  
  
Met succes voeren wij al enige jaren het Gulle Uilen sponsor programma. Dit 
tot wederzijds genoegen van zowel u als sponsor als ook van de S.U.C. Dat 
heeft ons doen besluiten ook dit jaar wederom het pakket, zoals op de andere 
zijde te vinden is, aan te bieden. Is het u vorig jaar goed bevallen of bent u 
een nieuw geïnteresseerde sponsor, neem dan contact op met  
Joep van den Maagdenberg via secretariaat@bosuilendorp.nl  
of bel naar 06 29587242. 
  
In deze brochure worden een 3-tal sponsorpakketten aan u gepresenteerd 
tezamen met de tegenprestaties van uw sponsorschap.  
  
Wij hopen u te mogen begroeten als nieuwe Gulle Uil. 

Programma 
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