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Ronkende motoren, zwarte rookpluimen, een full pull of toch nét niet… Wat heb ik 
genoten van de laatste editie TrekkerTrek Familiedag 2017! Het lijkt lang geleden, maar 
de herinneringen zitten vers in het geheugen. Met ruim 4.000 bezoekers was het een 
gezellige drukte op het evenemententerrein te Dirksland. 

Naast de TrekkerTrek wedstrijd, waar het ooit allemaal mee begonnen is, was er veel 
te zien, te doen, te proeven en te beleven. Dit zowel op de grond als in de lucht. We 
hebben veel positieve reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank. 

En we gaan door! Het evenement wordt uitgebreid met een vrijdagavondprogramma. 
We kijken uit naar een Stuntshow op de baan met aansluitend een feestavond in de 
tent. 

Op zaterdag wordt het programma gevuld met nieuwe attracties en vermaak voor jong 
en oud; kortom een echte familiedag! Verderop zult u hier meer over lezen.

Dat de commissie niet stil zit kunt u zien aan de nieuw opgezette merchandising en 
een vernieuwde website. Daar zijn we heel erg trots op!
TrekkerTrek Familiedag is een schitterend evenement geworden, mede door de steun 
van vele sponsoren die ons een warm hart hebben toegedragen bij de afgelopen edities. 

Mogen wij in 2019 rekenen op uw steun?

Team TrekkerTrek hoopt u te begroeten op 17 en 18 mei 2019!

Lars Kaim, voorzitter

Sommelsdijk, oktober 2018
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Iets anders waar we trots 
op zijn is onze merchan-
dising lijn. We hebben 
afgelopen najaar hard 
gewerkt om een stoere 
kledinglijn op te zetten. 
De lijn omvat een shirt, 
hoodie, truckercap en 
zonnebril.  De merchandi-
sing wordt online, via so-
cial media en tijdens het 
evenement aangeboden.

We gaan ervoor om editie 2019 weer 
net zo’n succes te maken als editie 
2017. Dit doen we door stappen voor-
waarts te blijven maken!  

PR maakt stap 
voorwaarts!

Zo heeft ons logo een update gekre-
gen, zodat deze weer jaren mee kan.

Tevens is de website vernieuwd naar 
een modern design en uitgevoerd in 
een zogenaamd ‘one page’ design. Het 
navigeren is vereenvoudigd door on-
derscheid te maken tussen Bezoekers, 
Deelnemers en Partners.
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Pakket A
- 1 banner op  dranghek
- 1 full colour advertentie op led-scherm 
- 1 advertentie hele pagina programmaboekje
- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl
- stand oppervlakte (buiten) 150m2 
- 4 VIP kaarten
- Kleding sponsor

Pakket B
- 1 banner op  dranghek
- 1 full colour advertentie op led-scherm 
- 1 advertentie hele pagina programmaboekje
- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl
- stand oppervlakte (buiten) 50m2 
- 4 VIP kaarten

Pakket C
- 1 full colour advertentie op led-scherm
- 1 advertentie halve pagina programmaboekje
- 2 VIP kaarten

€ 2.500,-

€ 1.250,-

€ 650,-

- Banner op 1 dranghek

- Stand oppervlakte (buiten) 50m2 

- Stand oppervlakte (buiten) 100m2 

- Stand oppervlakte (buiten) 150m2 

- Kraamhuur, buitenterrein

- 1 full colour advertentie op led-scherm

- A4 formaat advertentie op bouwhek banner

- 1 advertentie halve pagina programmaboekje

- 1 advertentie hele pagina programmaboekje

- Link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl

€ 200,-

€ 300,-

€ 400,-

€ 500,-

€ 50,-

€ 300,-

€ 75,-

€ 125,-

€ 200,-

€ 50,-

Ledscherm Banner Kleding

Stand

VIP

Naast deze sponsormogelijkheden kunt u ook adverteren 

op onze website en in het programmaboekje!
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Na vijf geslaagde, eendaagse edities van 
TrekkerTrek Familiedag wordt dit jaar het 
evenement uitgebreid met de vrijdagavond.

Op deze avond kan het publiek gaan genieten 
van spektakel op de baan in de vorm van een 
stuntshow. De show zal bestaan uit o.a. 
motor- en autostunts. Aansluitend is er een feest 
in de tent.

De vrijdagavond 

Naast de show op de vrijdagavond willen we u 
ook op zaterdag verrassen met verschillende 
acts o.a.;

- Circus Salto zal een feestelijke familievoorstel-
ling presenteren. Met jongleerkunsten, acroba-
tiek, goocheltrucs, clown Sander en nog veel 
meer. 

- Wout Zijlstra gaat op zoek naar de  sterkste 
man of vrouw van Flakkee. Hiervoor zal hij een 
competitie opzetten. Hierbij zal het niet ontbre-
ken aan melkbussen, tractorbanden en boom-
stammen.  

- Bertje Doperwtje, bijna Wereldbekend. De eni-
ge zanger voor wie geen noot, niet te kraken is. 
Bertje zal het terrein van TrekkerTrek veilig ma-
ken met zijn eigenste, zelfgeschreven liedjes. 
Liedjes met inhoud.

Special acts 

Goede doel 

2019
Voor de editie van 2019 heb-
ben we gekozen voor de Stich-
ting Vrienden van Carmen. 
Deze stichting is een enthousi-
ast wielrenners team, die met 
name door het fietsen, geld 
willen inzamelen voor het on-
derzoek naar hersentumoren.

2017
Voorafgaand aan iedere editie 
van de TrekkerTrek Familiedag 
wordt er een goed doel geko-
zen, welke wij willen steunen 
door middel van een geldbe-
drag. Voor de editie van 2017 
is dit Stichting Surf Project ge-
weest. 

De surflessen worden georga-
niseerd door professionele in-
structeurs van Surfschool Surf-
karavaan te Ouddorp. 

Deze stichting biedt kinderen 
van 8-18 jaar met het syndroom 
van Down, autisme of ADHD de 
mogelijkheid om via surflessen 
een positieve impuls te geven in 
hun ontwikkeling.

Carmen is 2x geopereerd en 
heeft zware chemokuren en be-
stralingen ondergaan. In janua-
ri 2014 kreeg ze het nieuws dat 
er opnieuw een tumor zat op de 
plaats waar de eerste zat. Weer 
onderging ze een operatie en 
een bestralingstraject. In okto-
ber 2014 kreeg ze het verschrik-
kelijke nieuws dat er meerdere 
tumoren op de mri gezien waren. 
Op 1 december 2015 is Carmen 
op 25 jarige leeftijd overleden. 

Jaarlijks sterven er in Nederland 
ca. 1500 mensen aan hersen-
kanker. Het overlevingspercen-
tage van de meest voorkomen-
de kwaadaardige hersentumor 
is slechts 0,3%. Hier MOET ver-
andering in komen.
Stichting Vrienden van Carmen 
doneert jaarlijks 70% van de op-
brengst aan de Stichting Stop 
Hersentumoren en de overige 
30% gaat naar een vooraf be-
paald kanker gerelateerd doel.

De stichting is in december 2014 
opgericht door Daaf Kievit uit 
Sommelsdijk om geld in te za-
melen voor de  stichting Stop 
Hersentumoren. Reden hiervoor 
is dat zijn dochter, Carmen Kie-
vit, een kwaadaardige hersen-
tumor heeft. Dit is in januari 2011 
geconstateerd, toen Carmen 20 
jaar oud was. 
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Tot ziens op:

17/18
mei
2019


