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Beste kinderen, 
  
Dit jaar bestaat DOEN! Nederwetten 90 jaar!  

Daarom organiseren we op zaterdag 15 juni 2019 een: 

  

 JEUGD-TIENKAMP 

 
De tienkamp is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die op de basisschool zitten. 

 

De Jeugd-Tienkamp is een sport en spel middag.  

Bij de spellen gaat het om behendigheid, snelheid en slimheid. 

Op de dag zelf worden er groepjes gemaakt. Je loopt met je strippenkaart langs alle spellen.  

 

Er zijn 3 leeftijdscategorieën:   

- 4, 5, 6 jaar 

- 7, 8, 9 jaar 

- 10, 11, 12 jaar 

Per leeftijdscategorie gaan de deelnemers onderling de strijd aan om een mooie prijs te 

winnen. 

 

Bij één van de spellen mag je een joker inzetten. De joker is een poster die je thuis gestuurd 

krijgt. Je voorziet deze van je naam en leeftijd en maakt hem zo mooi als je kunt. Voor de 

leukste joker is een prijs.  

 

De dag start rond 11.00 uur en zal om ca. 16.30 uur afgelopen zijn. De kosten om aan deze 

tienkamp mee te doen, bedraagt 3 euro, te betalen op de dag zelf. Jeugdleden van DOEN! 

KPJ Nederwetten kunnen gratis deelnemen.  

 

Wil je meedoen? Geef je dan op voor 1 mei 2019 

Dit kan via een mail naar jubileum@doennederwetten.nl of vul het opgavenstrookje in en 

doe het bij een van de onderstaande in de brievenbus:  

- Marga Arts, Nieuw Ervensestraat 5, Nederwetten 

- Carolien Sengers, Laar 51, Gerwen 

 

Meer informatie: dat kan bij bovenstaande personen of per e-mail.  Om de Jeugd-Tienkamp 

te kunnen organiseren zijn we op zoek naar hulp van (groot)ouders.  

 

PS. Je ontvangt van ons, na opgave, nog een informatiebrief en een joker.  

.………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
OPGAVE STROOKJE: JEUGD-TIENKAMP 

 

NAAM/NAMEN:  …………………………………………………………………………………… 

ADRES:………………………………………………………………………………………NR:…… 

TEL NR:………………………………… 

GEBOORTEDATUM: ……… - ……… - …………      *  ……… - ……… - ……… 

 

Email adres:  

 

Ik /wij  ………………………………………………………….. help/helpen  graag mee met  de 

Jeugd-Tienkamp. 

 

mailto:jubileum@doennederwetten.nl

