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Beste straat/contactpersonen, 

Beste tienkampers, 

 

Leuk dat jullie je mee willen doen met de straten-tienkamp!  In deze brief vinden 

jullie aanvullende informatie. 

 

Datum & tijd 

De straten-tienkamp vindt plaats op: zondag 16 juni 2019.  

Net als de vorige keer gaat drumfanfare Jong Leven de Nederwettense straten 

ophalen. Om 11.00 uur loopt de drumfanfare met de teams, over de Hoekstraat, 

naar het feestterrein bij de Oude Toren.  

 

Route naar tent 

 Hoekstraat – T-splitsing met Zandstraat (ter hoogte van nr 1) 

 Over de Hoekstraat rechtdoor, via de Oude Torendreef  

naar het feestterein bij de Oude Toren 

Het is de bedoeling dat onderweg alle teams (lopend) achter de drumfanfare 

aansluiten. 

 

Opening 

Rond 12.00 uur zal de officiële opening, door wethouder Tindemans, plaatsvinden.  

 

Joker 

Tijdens de tienkamp is het mogelijk een Joker in te zetten (behalve bij het “rode 

draad”-spel). Met deze Joker worden de punten van het betreffende spel dan 

verdubbeld.  

Tevens is er een leuke prijs te winnen voor het team met de mooiste/beste Joker! 

De Joker neem je mee naar het feestterrein. Direct na de officiële opening zullen 

de Jokers door een deskundige jury leden beoordeeld worden op creativiteit, 

originaliteit en relatie met Nederwetten. Er is gelegenheid om de Joker mondeling 

toe te lichten. 

 

 
(zie volgende pagina) 

 

  

http://www.doennederwetten.nl/


DOEN! KPJ Nederwetten 

  P/a Nieuw Ervensestraat 5 

5674 NS  Nederwetten 

jubileum@doennederwetten.nl 

www.doennederwetten.nl 

Bank: NL20RABO0137427646 

 

 

 

Spellen 

We hebben 10 leuke spellen bedacht. Er zijn spellen met luchtkussens, maar ook 

de hulp van minder sportieve mensen kan ingezet worden om puzzels of raadsels 

op te lossen. Voor de meeste spellen zijn 8-10 teamleden, waarvan minimaal 3 

dames nodig. De minimum leeftijd is gesteld vanaf Voorgezet Onderwijs (óf 

hebben op 1/1 2019 een leeftijd van 12 jaar of ouder). 

 

Prijsuitreiking 

Na afloop van de spellen (rond 16.30/17.00 uur), proberen we snel over te gaan tot 

de prijsuitreiking. Natuurlijk is er ook na de prijsuitreiking nog tijd voor een 

lekker frietje, een verfrissend drankje of een cool dansje met DJ Joey. 

 

Betalen 

Indien je nog niet betaald hebt, graag vooraf betalen. Deelname per team is € 30,-  

via bankrekening KPJ Nederwetten (NL20RABO0137427646). 

 

Regels 

De algemene regels staan op onze site vermeld. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Carolien Sengers 06-21493838 of 

een mailtje sturen naar: jubileum@doennederwetten.nl 

 

Programma feestweekend 

Behalve de straten-tienkamp organiseren we nog meer leuke activiteiten voor het 

hele dorp. Het programma is als volgt: 

 Vrijdagavond 14 juni Comedy Night met bekende stand-up comedians 

 Zaterdag 15 juni  Jeugd-tienkamp 

     Kaarten in de tent 

 Zaterdagavond 15 juni Feestband: Lijn 7 

 Zondag 16 juni  Straat-tienkamp + prijsuitreiking en feestavond 

Voor de Comedy Night en Lijn 7 zijn er nog kaarten beschikbaar! 

Meer informatie is ook te vinden op onze site en op Facebook. 
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We kunnen nog allerlei hulp gebruiken! Denk hierbij aan: juryleden, 

opbouwen/opruimen, schoonmaken, bar vrijwilliger. Stuur ons hiervoor een mailtje. 

 

Wij hebben er al zin in! Tot ziens in het feestweekend! 

 

Met feestelijke groet, 

 

Tienkamp commissie 

Carolien Sengers & Marieke Rovers & Marga Arts 
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