welkom
buiten!

zondag 14 t/m vrijdag 19
oktober 2018

editie 2018

het festival vindt plaats in én rondom het oergebied in brabant
en is een samenwerking tussen stichting maashorst in uitvoering
en de week van de natuur (gemeente oss en waterschap)
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we trekken
er opuit!

zondag 14 t/m vrijdag 19
oktober 2018
het idee en doel

opzet festivals

Krachten bundelen
	
Samenwerking ‘week van de natuur’
(gemeente Oss en waterschap)
	
Concentratie bij recreatieve poorten
	
Inhoud en promotie samen met
ondernemers en partijen.

Herperduin
Alles op loopafstand, zodat de bezoeker niets hoeft te
missen. Hiervoor richten we vier area’s in die dicht bij
elkaar liggen en natuurlijk in elkaar overlopen:
	
AREA 1 - de Kriekeput
Markt. Verkoop van lokale ambachtelijke producten, demonstraties, verse producten, proeverijen,
ambachten, etc.
	
AREA 2 - Natuurspeeltuin De Das
Kids. Met workshops, knutsel activiteiten, picknick
mogelijkheden, ontdek plekken, speurtochten,
spoorzoeken etc.
	
AREA 3 - Zandverstuiving-bos
Actie. Voor de sportieveling onder ons, bootcampen met Dunes Games, paardrijden, yoga, boomklimmen en allerlei andere sportieve activiteiten.
	
AREA 4 - Restaurant en vakantiepark Herperduin
Food. Voor de bezoekers om ronsom enkele
stretchtenten of bij het kampvuur neer te ploffen,
te genieten van eerlijk & puur eten, akoestische
muziek, etc.

Een festival met de volgende thema’s:
	
Natuurbeleving
	
Cultuurhistorie en archeologie
	
Food – Oerlekker Maashorst (themajaar)

waar en wanneer

De kaart hieronder geeft aan waar het in de
herfstvakantie (14 t/m 19 oktober 2018) te doen is!

herperduin/
de kriekeput
herpen

oss

bezoekerscentrum keent

i

berghem

i

zondag 14 oktober

... oktober

a50

reek

schaijk

hartje groen

het bomenpark

heesch

opzet oerfestival

... oktober

Met een groots openingsevent op zondag
in Herperduin en kleinschalige minifestivals
en natuuractiviteiten in de dagen daarna,
garanderen we een intieme sfeer.

In de hele week maandag t/m vrijdag zijn er
‘mini’-events bij de verschillende poorten van
de Maashorst. De sfeer van mini festivalletjes
waar de ruimte wordt geboden aan Maashorst
ondernemers om een activiteit te organiseren / aan
te haken.

i
... oktober

i

nistelrode

i

zeeland

i

de heische tip

a50

... oktober

teugelresort/
mastworp
... oktober

uden

Uiteraard zijn er ook diverse ‘kleine’ activiteiten
mogelijk bij de ondernemers zelf wanneer ze
dat willen. Maar de kracht zit hem in de verbinding
van diverse activiteiten eventueel in thema op een
gecentreerde locatie.

campagne


Bekendheid
via een offline & online
activatiecampagne (medio augustus/september)

programmaboekje
Meer weten?
oerfestival
demaashorst.nl


Pagina
per activiteit/deelnemer mét korting of actie
Waardebonnen met totale waarde van 200,Aanschafwaarde 10,- (per gezin)
Bewaarexemplaar met routes, kleurplaten etc.
Te koop voorafgaand en tijdens het festival

