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Beste Sponsor,

In 2022 was het weer genieten van een prachtige editie van Kobbegem Kermis. 
Mede door uw steun zijn we daarin geslaagd!

Voor 2023 zijn we blij u, naast de traditionele, enkele nieuwigheden van activiteiten voor te stellen. Zo doen we op 
zaterdag mee met de “Toer Meetschieten Asse”, een volkse traditie dat zijn revival kent de laatste jaren. Een concept dat 
perfect past binnen onze kermis.

Nieuw op zondagochtend : “Mort Subite Gravelrit” die zal gaan over de mooiste grindwegen in en rond Kobbegem. Een 
fietssport in opmars en waar avontuurlijke beleving centraal staat.

Op maandagavond komen deze artiesten optreden : Yves Segers die het van de daken komt schreeuwen en Les Copines 
(met Isabella A) die met een live-set de tent gaan entertainen alvorens onze vaste afsluiter DJ JOOST het geheel afmaakt.

Wij danken u alvast voor de interesse en hopen jullie in de maand juli te mogen verwelkomen op onze kermis tussen pot 
en Kriek.

Met vriendelijke groet,

Komitee Kobbegem Kermis



Vrijdagavond 21/7 - DORPS-BBQ – Live entertainment met “JukeBox Live” : ± 350 personen

JukeBox Live : Het publiek bepaald de muziek. 
Via een website kunnen ze kiezen tussen 350
liedjes die een zanger-pianist zal brengen op 
het podium. Ambiance verzekerd !



Zaterdag 22/7 - Meetschieting - Dorpsplein

Nieuw in 2023 

Deelname aan “Tour Meetschieten Asse” :
- Circuit van een 12-tal plaatsen
- Volkssport van de streek die terug in opmars is
- zware koperen stuiver op 7,10meter afstand naar kleibak gooien.
- 3 spelers/team  - ± 20 teams
- 10 rondes/team



Zondagvoormiddag 23/7 : ochtendwandeling  - ontbijt FERM Kobbegem -

“Mort Subite Gravelrit” : ± 350 personen 

Nieuw in 2023 : 
“Mort Subite 

Gravelrit” 



Zondagnamiddag 23/7: animatienamiddag voor groot & klein  - ± 300 p.



Maandag: Artiestenavond - ± 800 personen – GRATIS TOEGANG

21u30:  Les Copines (Isabella A) – Live performance20u30:  Yves Segers 

23u00:  DJ JOOST



SPONSORING AANBOD

Wij vinden het belangrijk dat de meeste van onze activiteiten gratis worden aangeboden en de BBQ & dranken aan democratische prijzen blijven!

Mede door uw steun kunnen wij dit blijven garanderen. Wij danken u dan ook van harte voor uw milde bijdrage!

Wat kunnen wij u aanbieden :

Uw bedrijf in 600 programmaboekjes in de brievenbussen in en rond Kobbegem.  Uw logo zal tevens opgenomen worden in onze slideshow die gedurende 
4 dagen non stop op groot scherm in de tent wordt geprojecteerd. Mits levering van uw publiciteit op volledig (A5) of half (A6) staand formaat vóór 
30/04/2023 via e-mail:  kobbegem@gmail.com

− Voor 50 €: een halve pagina (A6) in ons programmaboekje + 1 jaar aanwezigheid met logo op onze website www.kobbegemkermis.be

− Voor 100 €: een volledige pagina (A5) in ons programmaboekje + 1 jaar aanwezigheid met logo op onze website www.kobbegemkermis.be

− Voor 200 €:  een volledige pagina (A5) in ons programmaboekje + 1 jaar aanwezigheid met logo op onze website www.kobbegemkermis.be (±6.500 
bezoekers/tijdens kermisperiode) + voor 2 personen gratis DorpsBBQ

− Voor 500 € vermelden we uw bedrijf op onze Affiche, Flyers, Website, T-shirts en krijgt u een volledige pagina (A5) in ons programmaboekje + voor 4 
personen gratis DorpsBBQ + uw logo op groot LED-scherm naast de tent.

Stortingen mogen gebeuren op reknr. BE86 4330 1889 8150. Wij  bezorgen u hiervoor een fiscaal attest en een exemplaar van het sponsorboekje.
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