
De aanleg en inrichting van Park Ruijbosch is inmiddels in volle gang: de 

paden zijn aangelegd en het eerste sport- en speltoestel, de Beweegbank, 

is geplaatst. In het najaar wordt het verder aangeplant. Daarnaast willen we 

het park graag verder aankleden met banken & beweegtoestellen zodat we 

in het voorjaar van 2020 een mooie opening kunnen organiseren. Om dit ook 

daadwerkelijk te realiseren zijn we op zoek naar mensen en/of bedrijven die 

ons idee een warm hart willen toedragen middels een financiële bijdrage.  

Wilt u vriend worden van park Ruijbosch? 
Als sponsor van Park Ruijbosch neemt u medeverantwoordelijkheid voor 

een groene leef- en speelomgeving voor inwoners uit Haaren. Tevens laat uw 

bedrijf zijn maatschappelijke betrokkenheid zien én zijn investering in de 

culturele identiteit van Haaren. Met uw sponsoring levert u een belangrijke 

bijdrage aan de investering in en behoud, onderhoud en de activiteiten in 

het park.

Lees snel de achterkant van deze flyer voor de 
verschillende mogelijkheden.

De afgelopen maanden hebben een aantal mensen hard gewerkt 

aan een mooie invulling van het gebied achter het Leypad en de 

H. Lambertuskerk in Haaren. Allerlei initiatieven zijn hier bij elkaar 

gebracht: het gebied rondom de retentievijvers, maar ook het 

oude voetbalveld wordt binnenkort opnieuw ingericht en met 

elkaar verbonden als een ‘park achter de kerk’, sinds kort 

genaamd Park Ruijbosch.

Helpt u mee aan 
de ontwikkeling van 
Park Ruijbosch?



Wat kunt u van ons verwachten? 
 Vermelding op website haareneen.nl met uw 
 (bedrijfs)naam en contactgegevens;

 Vermelding van uw (bedrijfs)naam in de nieuwsbrief;

 Uw bedrijfslogo komt op een speciaal– vrienden van 
 Park ’Ruijbosch – bord;

 Vermelding op onze social-media kanalen.

Contact
Voor vragen of meer informatie over Park Ruijbosch kunt 
u contact opnemen met info@haareneen.nl

Bijenhoudersvereniging 
St. Ambrosius Haaren 

Een ontmoetingsplek voor jong- en 
oud, waar natuur, verblijven, 

wandelen, rusten, spelen én sporten 
samenkomen.

Vereniging HaarenEEN treedt op als partner voor de gemeente. De werkgroep Ruijbosch valt hieronder en bestaat uit leden van de volgende 
verenigingen: Stichting Haaren in Beweging / Beweegroute, HaarenEEN, KBO Haaren, Samentuin achter de kerk, Scouting Sint Joris Haaren, 
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Haaren en de bewoners van het Leypad.

Kosten: €250,- excl. btw. 
voor twee jaar

O
nt

w
er

p-
 e

n 
op

m
aa

k:
 w

w
w

.s
ki

zi
.n

l


