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 WE MOGEN WEER
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Trekkertrek Familiedag Flakkee 2023, hij komt er weer aan!
Mega, wat hebben wij er weer een zin in! 

Na het moeten schrappen van een editie in 2021,kijken we nu uit naar een 

editie op 19 & 20 mei 2023. 

We gaan in gedachten terug naar de prachtige editie van 2019. Het weer 

is super, alle machines staan er spik en span bij, het kinderdorp bruist van 

de energie en de algehele sfeer op het terrein zit er goed in, we spreken 

opnieuw van een knallend weekend! Voor het eerst hebben we ook een 

vrijdagavondprogramma,deze uitbreiding bevalt ons zo goed,dat we het in 

editie 2023 weer laten plaatsvinden. Terugkijkend zien we dat het écht weer 

een familiedag was met diverse attracties en van alles te zien en te doen 

voor jong en oud. Met zo’n 5000 bezoekers kijken we dan ook terug op een 

geslaagd evenement.

 We zijn onze sponsoren en alle andere partijen die hierin iets betekenen erg 

dankbaar en geleverde energie. We zijn enorm trots dat we dit wederom met 

zijn allen voor elkaar hebben gekregen. 

Het bestuur is reeds gestart met de voorbereidingen, er zijn al een hoop leuke 

ideeën de revue gepasseerd. We willen weer een mooi evenement neer gaan 

zetten, met de sfeer en kwaliteit die u van ons gewend bent. 

Kunnen we in 2023 wederom rekenen op uw steun?

We zien u graag op 19 & 20 mei 2023 op Trekkertrek Familiedag in Dirksland!

Jelle Braber, voorzitter
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Pakket Goud
- 1 banner op dranghek 

- 1 full colour advertentie op led-scherm  

- 1 advertentie halve pagina programmaboekje 

- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl 

- stand oppervlakte (buiten) 150m2  

- 6 VIP kaarten 

- Kleding sponsor 

€ 3250

Pakket Zilver 

- 1 vlag in vlaggenmast 

- 1 full colour advertentie op led-scherm  

- 1 advertentie halve pagina programmaboekje 

- link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl 

- stand oppervlakte (buiten) 50m2  

- 4 VIP kaarten 

€ 1750

Pakket Brons 
- 1 banner op dranghek 

- 1 full colour advertentie op led-scherm 

- 1 advertentie kwart pagina programmaboekje 

- 2 VIP kaarten 

€ 850
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 Optionele advertenties
- 1 banner op dranghek        € 300

 - 1 vlag bedrukt, geplaatst in vlaggenmast     € 300

 - 1 advertentie halve pagina programmaboekje    € 200

 - 1 advertentie kwart pagina programmaboekje    € 125

 - stand oppervlakte (buiten) per 50m2       € 200 

 - kraamhuur, buitenterrein *        € 50

 - 1 full colour advertentie op led-scherm     € 400

 - link op onze site www.trekkertrekflakkee.nl     € 50

 Andere ideeën/ suggesties voor sponsoring, neem contact met ons op.

 Extra VIP kaart            P.st. € 200
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TrekkerTrek Familiedag gaat vanaf 2023 verhuisd worden naar een nieuw 

perceel aan de Philipshoofjesweg. Het terrein krijgt een nieuwe indeling, 

die beter gaat aansluiten op de wensen van de bezoekers. Zo komt er meer 

ruimte rondom de TrekkerTrek baan zelf en worden de looproutes efficiënter 

en vereenvoudigd. 

We hebben als bestuur enorm veel zin om op deze locatie aan de slag te 

gaan en hopen jullie allen te ontmoeten op de TrekkerTrek Familiedag.

WE GAAN VERHUIZEN!



De vrijdagavond
Na 6 geslaagde edities van TrekkerTrek familiedag 

gaan we aankomende editie wederom uitvoeren 

met een vrijdagavond. Op deze avond kan het 

publiek gaan genieten van spektakel op de baan. 

Aansluitend is er een feest in de tent.

Special acts
Dit jaar worden jullie ook weer verrast door special 

acts. Alleen houden we het dit jaar nog even als 

een verrassing.
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PRE-ORDER NOW!
De enige, échte TrekkerTrek Hoodie

Achterkant

Voorkant

Zware kwaliteit

Unisex pasvorm

Maat XS t/m 3XL

Bestel 
via 

Social Media



Goede doel
2019
Stichting vrienden van Carmen.

In 2019 hadden we namens de TrekkerTrek Familiedag een cheque ter waarde 

van €2500 uitgereikt, namens vice-voorzitter Rowan Bakker. De stichting is in 

2014 opgericht door Daaf Kievit, de vader van Carmen, die in 2015 op 25-jarige 

leeftijd leeftijd overleed ten gevolge van een hersentumor. Vrienden van Carmen 

is een enthousiast wielrennersteam, dat door te fietsen geld inzamelt voor de 

stichting Stop Hersentumoren.

2023
Voor deze editie hebben we Hospice Calando geselecteerd als goede doel. 

Hospice Calando verleent Palliatieve zorg in Dirksland. Vanaf 2023 zullen ze 

verplaatsen naar Middelharnis in een nieuwe locatie. Alle bijdragen zijn enorm 

welkom, en het personeel en organisatie is vereerd dat ze gekozen zijn door 

TrekkerTrek Familiedag.
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