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Beste jongelui,
K.P.J. Berghem organiseert alweer voor de 22e keer de jaarlijkse jeugd-dorpszeskamp.
Ook dit jaar is de zeskampcommissie er in geslaagd twaalf leuke en spectaculaire proeven te verzinnen. Een aantal nieuwe proeven, aangevuld met oude proeven en de inmiddels welbekende joker presentatie. Regel een team met je carnavalsvereniging, sportvereniging, vrienden, en/of (oud-)klasgenoten en zorg ervoor dat je deze dag niet mist. Er is
plaats voor maximaal 36 teams, dus schrijf je zo snel mogelijk in, wie het eerst komt….
De deelnemende teams bestaan uit 10 personen waaronder minimaal 4 meisjes.
Eventuele reserves worden zeer aangeraden. De deelnemers moeten minimaal in groep
6 zitten en mogen niet ouder zijn dan 15 jaar. Elk team moet twee coaches hebben die
18 jaar of ouder zijn.
De Jeugd-dorpszeskamp is dit jaar op zaterdag 23 juni. Het evenement begint om 10.00
uur en zal wederom plaatsvinden op het sportveld aan de burg. v. Erpstraat 80. Inschrijving is mogelijk tot 1 juni 2018 door onderstaande strook in te leveren of mail dezelfde
informatie naar zeskamp@kpjberghem.nl.
In verband met de organisatorische kosten zijn we genoodzaakt elk deelnemend team
€ 15,- inschrijfgeld te vragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit bedrag voor 1 juni
2018 over te maken op rekeningnummer: NL72RABO 0132800683 t.n.v. K.P.J. Berghem
o.v.v. de teamnaam.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie, richt je dan gerust tot de contactpersoon of
stuur je vraag naar het bovengenoemde e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Commissie Dorpszeskamp K.P.J. Berghem




Inschrijving Jeugd-Dorpszeskamp 2018
		

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

		

Contact adres: Naam: ………………………………………………………………….........................................

Contactpersoon
Contactpersoon

		Adres: …………………………………………………………………....................................................................

Dorpszeskamp:
Dorpszeskamp:

John van den		Tel.:
Broek
John van den 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

