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Kaart

STOP

Sponsors

Podia
1 Justus Lipsiusplein
2 Markthal

Stationsplein gedurende
de hele feesten volledig
afgesloten voor het verkeer.

Stationsplein

Ijsevijver

Andere locaties
1 Spiegeltent
2 Bezoekerscentrum Dru!f / Den Bonten Os /
Verbroederingskelder
3 Scoutsdorp

Alex Moeys

Kwaliteit is onze prioriteit

Openbare fietsstallingen

2

EHBO posten (tijdens activiteiten op deze locaties)

2
4

Gratis parking
1
2
3

Enkel
Zaterdag

50 plaatsen wzc Mariëndal
60 plaatsen Begijnhof
80 plaatsen Solheide
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Sanitair
1 open tijdens optredens op J. Lipsiusplein
2 open tijdens de activiteiten in de Markthal
3 open tijdens de optredens op het podium
van het Scoutsdorp
4 open tijdens de activiteiten op het Stationsplein
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“Niet alleen kleine bedrijven
steunen de Druivenfeesten. Ook
een grote speler als Coca-Cola
sponsort mee. “Mensen samenbrengen is enorm belangrijk
voor ons. En evenementen zoals
de Druivenfeesten doen dat als
geen ander. Ze zorgen ervoor
dat mensen samen plezier
maken. Daarom sponsoren wij
alle soorten festiviteiten in de
zomer: van grote festivals tot
kleinschalige feesten. Rock
Werchter of de Druivenfeesten?
Ze zijn allebei even belangrijk
voor Coca-Cola”, zegt woordvoerster Laura Brems.

Bierproducent AB InBev sponsort
de Druivenfeesten al jaar en dag.
“Het is een lokaal topevenement
dat mensen samenbrengt om te
genieten van een muziekje en
een drankje”, zegt Billy Lines van
AB InBev. “Wij sponsoren graag
de Druivenfeesten zodat
iedereen kan genieten van
kwaliteit op alle vlakken, ook op
vlak van bier (lacht). We bieden
een brede waaier van variëteiten
aan: de klassiekers zoals een
frisse Jupiler, Leffe Blond en
Bruin, maar ook Hoegaarden Wit
en Rosée. Voor de zoetebekken
is er Belle Vue. Ook de alcoholvrije Jupiler 0,0% schenken we
op de feesten.”

www.cocacola.be
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Ook bank- en verzekeringskantoor Ericx - Van den Wouwer
steunt de Druivenfeesten
opnieuw op verschillende
manieren. “We voorzien weer
de wagen waar de Druiven
ambassadeur een jaar lang
zonder zorgen in rondrijdt.
Maar we sponsoren vooral om
de optredens en activiteiten
gratis te houden. Zo zijn de
feesten voor iedereen toegankelijk. Want eind augustus is het
feest voor iedereen”, zegt zaakvoerder Kenny Ericx. Je kan bij
hem terecht met al je bank- en
verzekeringsvragen. “Kom gerust
eens langs in ons kantoor op de
Terhulpensesteenweg 416.”

www.moeys-alex.be
www.ab-inbev.be

3
Cultuurcentrum
Den Blank

Op zoek naar ramen, deuren,
zonnewering of een veranda?
Alex Moeys plaatst alle vormen
van buitenschrijnwerk. Het
lokale familiebedrijf sponsort
dit jaar voor de derde keer de
Druivenfeesten. “Veel van onze
klanten wonen in Overijse. We
sponsoren graag het grootste
evenement in hun regio”, zegt
mede-zaakvoerder Séverine
Moeys. “Tijdens de feesten zijn
we gewoon open. Kom gerust
onze nieuwe toonzaal buiten
leven bezoeken. Je vindt er alles
om je terras in te richten: van
terraszonnewering tot lamellen
daken.”
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Group VHC is dé lokale specialist
in klimaatbeheersing en groene
energie. “We zijn actief in alles
van airconditioning en verwarming tot zonnepanelen”, vertelt
zaakvoerder Wim Van Haute.
“En als sponsor van de Druivenfeesten natuurlijk. Al zolang ik
me kan herinneren. Waarom?
We werken bij Group VHC met
mensen uit de streek, voor mensen uit de streek. Op die manier
willen we iets terugdoen en de
gemeenschap ondersteunen.”
Tijdens de Druivenstoet deelt
het bedrijf traditioneel ook
2.000 ijsjes uit.

Radio 2 is al heel lang trotse
mediapartner van de Druivenfeesten. “De feesten weerspiegelen perfect het DNA van Radio
2”, zegt Dirk Somers. “Het is een
volksfeest op hoog niveau, met
een brede programmatie en een
uitstekende organisatie. De
Druivenfeesten bereiken een
breed publiek. Jong of oud, er is
voor elk wat wils. De hele familie
kan er terecht, net zoals bij Radio 2. Wij zijn de grootste familie
van Vlaanderen. Laten we er een
even groot feest van maken!”

www.groupvhc.be

www.radio2.be

www.evdw.be

De Druivenfeesten hebben niet
één, maar twee nieuwe mediapartners: De Zondag en Deze
Week Overijse. Bijna 50.000
mensen krijgen Deze Week
Overijse in de bus. Niet alleen
in de Druivenstreek maar in
de hele regio: van Erps-Kwerps
tot Hoeilaart. De Zondag vind
je elke zondag bij de bakker of
de supermarkt. Naar aanloop
van de feesten lees je in beide
gratis weekbladen meer over
de feestelijkheden. “Het is een
groot evenement dat mensen
uit de hele regio op de been
brengt. Daar willen wij absoluut
op inspelen. Dat geeft onze
lokale adverteerders ook de
kans om veel mensen te
bereiken”, zegt Eva Polak.
www.dezeweek.be
www.dezondag.be

Uitvaartbedrijf Veiller is
actief in zowat de hele Druivenstreek, met vestigingen in
Overijse, Huldenberg en Tervuren. “Al sinds 1934 begeleiden
wij rouwende nabestaanden
bij het verlies van een vriend
of familielid. We bieden
persoonlijke service en zijn
toegankelijk. Daarom tonen
we ons ook graag als sponsor
tijdens de Druivenfeesten.
Net als de feesten zijn wij een
vaste waarde in de streek.”
www.veiller.be
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