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Geacht bestuur, familie of groep,
KPJ Berghem organiseert dit jaar voor de 31e keer de dorpszeskamp voor volwassenen.
Vorig jaar hebben we de 30e editie gevierd met een spetterende prijsuitreiking met een
artiest en muziek verzorgd door Dj Smiley. De opzet van de prijsuitreiking zal dit jaar
hetzelfde zijn: wij zorgen voor eten, drinken en muziek, met zijn allen zorgen we voor
gezelligheid. Ook dit jaar bestaat de zeskamp uit 12 proeven, waaronder de inmiddels
welbekende joker presentatie.
De dorpszeskamp is dit jaar op zondag 24 juni. Deze sportieve dag begint om 10.00
uur en vind wederom plaats op het sportveld aan de Burg. v. Erpstraat 80.
De teams moeten bestaan uit een coach en 10 personen waaronder minimaal 4 dames,
allen met een minimale leeftijd van 15 jaar. Een aantal reserves is toegestaan en zeker
aan te raden.
Inschrijving voor de zeskamp is mogelijk tot 1 juni 2018 door onderstaande strook in te
leveren of mail de gegevens naar zeskamp@kpjberghem.nl.
In verband met de organisatorische kosten zijn we genoodzaakt om elk deelnemend
team € 25,- inschrijfgeld te vragen. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 juni
over te maken op rekeningnummer: NL72RABO 0132800683 t.n.v. K.P.J. Berghem
o.v.v. de teamnaam.
Wilt U meer informatie, richt U zich dan gerust tot de contactpersoon of stuur je vraag
naar het bovengenoemde e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Commissie Dorpszeskamp KPJ Berghem

		
		



Inschrijving Dorpszeskamp volwassenen 2018



Naam TEAM: ….…………………………………….................................Aantal teams:……..…….............

		
Contact adres: Naam: ………………………………………………………………….........................................
Contactpersoon
Contactpersoon
Dorpszeskamp:
		Adres: …………………………………………………………………....................................................................
Dorpszeskamp:
John van den Broek
…………………………………………………………………........................................................................
John van den		Tel.:
Broek
Wanmolen 12
Wanmolen 12
		e-mail: ……………………………………………….…………………...................................................................
5351 RB Berghem
5351 RB Berghem
Tel: 06-11086087
Tel: 06-11086087
zeskamp@kpjberghem.nl
zeskamp@kpjberghem.nl

		
		

Inleveren vóór 1 juni 2018 bij John van den Broek,
Wanmolen 12, 5351 RB Berghem, Tel: 06-11086087

