Sponsorbrochure

24 & 25 september 2022

après-ski

Party
Ten voordele van
VZW ’T Veldzicht
en vzw MantrAgora

Ook Wij Voelen
ons goed in ons vel !
Onder het toeziend oog van ’t Veldzicht vzw werd heel recent
MantrAgora vzw opgericht. Het is een inititatief van Mireille
Lootens, mama van Lore en Stan†. Door de verstandelijke én
lichamelijke handicap van haar kinderen was de financiële
impact voor Mireille, als alleenstaande mama, onmogelijk om
te dragen. We sprongen dan ook onmiddellijk in de bres met de
organisatie van de eerste editie van Hotfest in 2019.
Hoewel Stan eind november 2021 helaas van ons is heengegaan,
is Mireille vastbesloten om — ter ere van haar zoontje — haar
missie met het centrum onverminderd voort te zetten.
MantrAgora vzw zal fungeren als een alternatief therapeutisch
centrum voor personen met een beperking, in de ruimste
zin van het woord. Naast alternatieve therapieën zoals yoga
worden ook workshops, cursussen en voordrachten rond
gezondheid aangeboden.
MantrAgora vzw wordt ook een ontmoetingsplaats voor
personen met een beperking. Zo kan yoga georganiseerd
worden als activiteit voor het dagcentrum maar kan er
bijvoorbeeld ook inclusieve yoga worden gegeven. Personen
mét en zonder beperking volgen dan samen yoga in een
kleinere groep.

Lore & Stan

Lore tijdens de yoga les

HOTFEST
24 & 25 september 2022
WAAR?

OPGELET!

A. de Jonghestraat 28A
9100 Nieuwkerken

GEEN TOEGANG
ZONDER geldig
COVID-certificaat.
Breng dus ZEKER
je corona safe
app (of papier) en
paspoort mee !

zaterdag
24 SEpt.
Door het enorme succes in
2019 zal er op zaterdag 24
september in het industriepark
van Nieuwkerken-Waas
opnieuw een reuze après-ski
bar terug te vinden zijn. We
toveren een grote tent om in
heuse ‘moose-bar’ stijl.
Daarvoor schakelen we ook de
hulp in van top-artiesten en
een dj die voor de sfeer
zullen zorgen.
Voor de gezelligheid zorgen
opnieuw al onze bezoekers
en tegelijk geven we ons
goede doel voor dit jaar, vzw
MantrAgora, een gigantische
por in de rug!

’s
20u30 De Romeo
zusjes

22u30 De Alpen

Zondag 25 Sept.
Op zondag 25 september gaan we voor een familiedag
waar oud en jong zich welkom voelen. Met heel
wat animatie voor jong zoals een springkasteel,
kinderanimatie, …. En vanaf 14 u. komt er een coverband
die voor een gezellige sfeer in de tent zal zorgen.

Live Band

sten
Spetterende artieoel!
voor het goede d

Sponsoring Formules
Bestel de VIP-formule van je keuze
via www.ghemko.be/hotfest

160 euro

520 euro

= 2 toegangsticketS
+ fles champagne tijdens
het evenement

= 2 keer VIP arrangement
+ originele publiciteit

1000 euro
= 6 keer VIP arrangement
+ originele publiciteit

Sponsoring
op maat
Wij maken een
persoonlijke sponsor
formule volledig
aangepast aan uw
specifieke wensen

Met de steun en
medewerking van

VIP-FOOD
110 euro
= 3,5 uur food & drinks
Ontvangst met een
glaasje champagne
om 18.00 u.
Walking dinner vanaf
18.30 tot 20.30 u.
Frisdrank, bieren
en wijnen inbegrepen
tot 21.30 u.

De Vleeshoeve

24 & 25 september 2022
CONTACTPERSONEN
•

Nathalie Van Steerteghem,
Marc Janssens en Ann Van Hove
hotfest@hotfestvzw.be
tel. +32 (0)476 27 99 55

ADRES FESTIVITEITEN
•

Anthonis de Jonghestraat 28A
9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas)

Info & tickets:
www.ghemko.be/hotfest
De opbrengsten van Hotfest gaan integraal
naar ’t Veldzicht en MantrAgora. U kan ook
steunen door een bedrag te storten op
rekening BE27 0689 3545 3273.

Verantwoordelijke uitgever: Ann Van Hove, Zonnestraat 76 b,
9100 Nieuwkerken. Niet op de openbare weg gooien aub.
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