
 

 

 

 

 

Informatie bestemd voor Budelse ondernemers. 

 

WENSBOOM EN SPROOKJESOPTOCHT VERBINDEN HET CENTRUM! 

Op zondag 23 december organiseert Centrummanagement Budel (CMB) een sprookjesachtige 

kinderoptocht in het centrum van Budel. Ook volwassenen kunnen zich hier bij aansluiten. Dit initiatief 

is in 2017 ontstaan vanuit de werkgroep evenementen van het CMB. Ook dit jaar gaan wij hier weer 

een groot succes van maken! 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen op het eind van de optocht een materiële - of immateriële wens uitbrengen 

voor iemand anders. De organisatie denkt dat dit goed aansluit bij de Kerstgedachte. De kinderen 

kunnen hun bijzondere wensen op daarvoor bestemde wenskaarten invullen. Deze wenskaarten hangen 

zij aan het eind van de optocht in een kerstboom op de markt van Budel (naast de Kerststal). Hierna gaat 

een commissie, die bestaat uit de initiatiefnemers/vrijwilligers Mariska van der Linden van My Wish en 

Pieter Hermus van Kookstudio Let’s Cook, een selectie maken uit alle wensen. In de lokale media wordt 

na afloop vermeld wat het CMB allemaal heeft kunnen realiseren. 

Ook gaan wij dit jaar, in samenwerking met vrijwilligers, scholen, muziekverenigingen, Kinder Vakantie 

Werk en de Gemeente, de markt extra sfeervol maken. Er komt een extra grote kerstboom met lampjes 

en een hoek waar inwoners van Budel een kaarsje kunnen aansteken. Zaterdag, 23 december om 

klokslag 17.00uur gaan alle lichten op de markt (15 minuten) uit en gaat de verlichting van deze 

kerstboom aan. 

Wij hopen dat dit initiatief kan bijdragen aan een verbondenheid tussen de inwoners van Budel en een 

mooie Kerst!  

 

 



 

 

 

Programma van de optocht op zondag, 23 december 

14.00uur  Verzamelen bij Kookstudio Let’s Cook en de Capucijner met gratis warme chocolademelk 
en wafels  

14.30uur Vertrek van de optocht naar de markt met een sprookjeskoets, Kerstman, Elfjes en een 
Goede Fee 

15.00uur Aankomst op de markt en ophangen van de wenskaarten bij de kerststal (met muziek, 
koek en zopie en vuurkorven). Het is tevens mogelijk om kaarsjes aan te steken onder het 
mom: “ steek een lichtje op voor een ander die dit nodig heeft in deze donkere tijd”. De 
opbrengst van de kaarsjes die hiervoor worden verkocht wordt ook weer ingezet voor 
het verwezenlijken van de wensen die kinderen voor iemand hebben bedacht.  

15.15uur  Welkomstwoord van de Gemeente (Frans Kuppens) 
16.45uur Kort verhaal vanuit de Kerstgedachtte (Anny Vermeulen) 
17.00uur De lichten op de markt gaan uit, er wordt muziek gemaakt en samen een paar 

kerstliedjes gezongen en de Kerstboom wordt ontstoken  
17.15uur Einde 
 
De Wensen 
Alle kinderen kunnen een wens uitbrengen voor iemand anders die een beetje steun kan gebruiken 
tijdens Kerstmis. Deze wensen kunnen van materiële aard of immateriële aard zijn. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een schoonheidbehandeling, kleding, boodschappen bij een supermarkt, delicatessen 
van de delicatessenwinkel, een etentje etc. Uiteraard worden de wensen, waar mogelijk, besteed bij 
ondernemers binnen het Centrumgebied van Budel 
 
Na 23 december gaat een commissie alle wensen bekijken en hieruit een selectie maken. De 
geselecteerde wensen maken wij zaterdag, 29 december aan de kinderen bekend. Ook doen we dit via 
www.gewooninbudel.nl en de lokale media 
 
Wenskaarten 
De wenskaarten kunnen vanaf zaterdag, 15 december tot en met zaterdag 22 december worden 
opgehaald bij vooraf gecommuniceerde afhaalpunten (winkels) in Budel. Daarnaast verspreiden wij in 
deze week circa 750 wenskaarten onder de basisscholen van Budel. Op deze wenskaarten kunnen 
kinderen inschrijfstrookjes vinden die recht geven op warme chocolademelk en een wafel. Deze 
inschrijfstrookjes kunnen zij vervolgens inleveren bij de aangesloten afhaalpunten.  
 
Warme chocolademelk en wafels 
Voor kinderen t/m 12 jaar hebben wij tussen 14.00uur en 14.25uur heerlijke warme chocolademelk 
klaarstaan bij De Capucijner en wafels bij Kookstudio Let’s Cook. Ouders en kinderen kunnen zich 
hiervoor aanmelden via de (inschrijfstrookjes aan de) wenskaarten die bij Centrum-ondernemers in 
Budel klaarliggen van 15 december t/m 22 december en via inschrijfstrookjes aan de wenskaarten die wij 
verrspreiden onder de scholen. 
 
Donaties 
Met dit initiatief hopen wij zoveel mogelijk kinderwensen in vervulling te laten aan. Iedereen kan aan dit 
initiatief bijdragen door iets te doneren. De donoren worden na 23 december via de media 
bekendgemaakt 

http://www.gewooninbudel.nl/


 
 
 
Behaalde resultaten in 2017 
In 2017 hebben wij heel veel kinderen én volwassenen blij kunnen maken. Er werden 50 wensen 
ingediend waarvan wij er maar liefst 25 hebben kunnen laten uitkomen, zoals: 

- Stapel knuffels voor een meisje dat iedereen knuffels wenste 
- Een troost-/geluk pakket voor een jongetje die wenst dat zijn oma in 2018 een nieuwe nier kreeg 

- Kerstballen voor Papa en Mama 

- Knuffel voor een zusje 

- Bioscoopbon voor een broertje 

- Fotolijstje om een foto van een dierbare Oma in te bewaren 

- Een dagje meedraaien bij een dierenarts voor een zusje 

- Boodschappen bij een supermarkt voor een kerstdiner 

- Boodschappen voor een verjaardagsfeest van Mama 

- Een bezoekje aan de dierentuin voor iemand die slecht ter been is 

- Een feestpakket voor een meisje dat tijdens het Sinterklaasfeest ziek was 

- Boeken voor een vriendinnetje uit Syrië om sneller Nederlands te leren 

- Een frietjesbon voor een lief zusje 

De bestedingen om deze wensen uit te laten komen doen wij uiteraard bij winkeliers/horeca in Budel. In 
2017 hebben wij voor €600,- aan materiële- én immateriële donaties ontvangen om alle wensen te 
kunnen realiseren. Een heel mooi resultaat! 
 
Meedoen voor u als ondernemer 
Ondernemers en niet-ondernemers kunnen meedoen aan dit mooie initiatief. U kunt meehelpen met de 
organisatie voorafgaand of tijdens de optocht op 23 december. Ook is het mogelijk om een donatie uit te 
brengen zodat zoveel mogelijk wensen van kinderen in vervulling kunnen gaan. Interesse? Laat dit dan 
even weten zodat we contact met u kunnen opnemen. 
 
Meer informatie en aanmelden via www.gewooninbudel.nl 

http://www.gewooninbudel.nl/

