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Sponsorbrochure 2022
Feestweekend Berchem 1, 2 & 3 juli
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Bruisend feestweekend
1, 2 & 3 juli 2022
Eetfestijn met Cote à l’os à volonté
Fuif met optredens
Speeldorp voor de allerkleinsten
Petanque wedstrijd
Gocartrace

statieplein

berchem

1 tot 3
juli

Vrijdag 1 juli 2022
17.00 - 23.00 ZOMERMARKT
19.00 -20.30

Safe Mountains | 21.00 - 22.00 Partieparty

Dj Maoi | 00.00 - 02.00 Dirk Stoops
02.00 - 04.00 Remastered2djs

22.00 - 00.00

Zaterdag 2 juli 2022
14.00 - 17.00 Gocartrace
20.00 -21.30

00.00 – 01.30

Fomme Fatale | 22.00 – 23.30 Dimi zingt Hazes

Rock au vin | 01.30 – 03.00 Dj Creator
03.00 – 04.00 Remastered2djs

Zondag 3 juli 2022
11.00 Bruisend eetfestijn en randanimatiE
(petanque/ boogschieten/bruisende kermis)
19.00 – 20.30

Kwaremont Brodders

ABBA Experience
23.00 Remastered2djs

21.00 – 23.00

1 juli 2022

zomerMarkt
1 tot 3
juli

Vrolijke mensen op een berchems plein
en Een tent vol ambiance!
daar hoort een bruisende zomermarkt bij !

ben jij een
ondernemer, creatieveling,
handelaar, ...?
neem deel aan onze zomer(avond)markt

op vrijdag 1 juli, van 17u. tot 22u.
Verkoop - demonstreer - stel voor - ...

enthousiast?
contacteer dan snel
berchembruist9690@gmail.com
groetjes van het berchembruist-team
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Sponsorformules

BRONze €100
• uw logo op flatscreen
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €10
• gratis deelname zomermarkt

silver €250
• 4 kaarten eetfestijn
• uw logo op flatscreen
• gereserveerde tafel
+ publiciteitsdrager logo
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €20
• gratis deelname zomermarkt

gold €500
• 8 kaarten eetfestijn
• uw logo op flatscreen
• gereserveerde tafel
+ publiciteitsdrager logo
• Vlaggen/banners toegelaten
op het feestplein
• Drankkaart op vrijdag t.w.v. €40
• gratis deelname zomermarkt
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waarom steunen?

Hulpfonds Berchem Bruist.
50% van de winst wordt in deze kas gestort.
Met dit fonds kunnen schenkingen gedaan worden
aan diverse Berchemnaren in nood.
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Kunnen wij
ook op jullie rekenen?
Kies de formule die bij u past en schrijf het
passend bedrag over op BE83 0689 0635 7115,
met vermelding van naam en adres.
Uw sponsorpakket wordt U persoonlijk bezorgd.
ALVAST DANK VOOR UW STEUN!
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Berchem Bruist bestaat uit:
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