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Hallo actieveling,
Hierbij willen we jullie laten weten dat KPJ Oud-Gastel op zondag 11 juni weer het jaarlijkse
Spuitbal organiseert. Dit jaar zal er weer het vernieuwde concept op de planning staan, waarbij
de velden omringd worden door middel van een opblaasrand. Daarnaast zal er een zeil met daarop
groene zeep op de grond liggen. We organiseren het toernooi op dezelfde plek als andere jaren
en wel nabij de commissaris van den Hartenbrug in Oud-Gastel. Voor de mensen die nog op
zoek zijn naar extra informatie kunnen terecht op http://kpjoudgastel.nl  activiteiten 
spuitbal.
Als je het leuk lijkt om (weer) mee te doen kun je jezelf met je team van minimaal 7 personen
opgeven tot en met zondag 4 Juni. Dit kan via het aanmeldformulier welke te vinden is in de
bijlagen of op onze website zoals hierboven vermeld is. Het inschrijfgeld bedraagt €15,- per
team en dient contant betaalt te worden bij de jurywagen op de dag zelf net voor aanvang van de
wedstrijden. Bij vragen kun je contact opnemen met een van de onderstaande commissieleden of
een e-mail sturen naar spuitbal@kpjoudgastel.nl. Let wel, wie het eerst komt, het eerst maalt.
Dit jaar zijn er namelijk een beperkter aantal plaatsen van 16 teams beschikbaar, dus vol = vol!
Opgeven voor de touwtrek wedstrijden is niet nodig, dit kan ter plaatse op de dag zelf.
We hopen dat er weer veel teams meedoen, zodat het weer een gezellige, sportieve en leuke dag
zal worden. Net als vorig jaar zal er een tent komen te staan waar er naast het sportieve
evenement ook nog wat gegeten en gedronken kan worden.
Met vriendelijke groet,
KPJ Oud Gastel.

Voor meer informatie kan je terecht bij de commissieleden 2017:
Of op; http://kpjoudgastel.nl en dan activiteiten  spuitbal.
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