
ZESKAMP 

 

De Oranjevereniging Witharen houdt weer haar jaarlijkse Zeskamp.  

Dit spektakel zal plaats vinden op zaterdag 11 juni 2016 naast de school in Witharen, 

aanvang om 10.45 uur. Een uur eerder dan voorgaande jaren. 

’s Avonds nodigen we iedereen, dus jong en oud en ook degene die niet aan de Zeskamp 

hebben deelgenomen, weer van harte uit bij eetcafé-zalencentrum ‘Witharen’ om 19.30 uur. 

Hier zal de theorieronde, door 55+ ers, gespeeld worden.  

Daarna is er weer een playbackshow, deelname voor alle leeftijdscategorieën, waar aparte 

prijzen mee te winnen zijn.  

Hierna zal de prijsuitreiking plaats vinden van de Zeskamp, joker en playbackshow. 

 

ATTENTIE; 

- De beslissing van de scheidsrechter is onherroepelijk bindend. 

- Het bestuur mag de spelen doen stoppen in verband met slecht weer. 

- Ieder doet mee op eigen risico. 

- Iedere deelnemende ploeg mag éénmaal een joker inzetten bij een zelf te bepalen spel. 

- De joker mag er zo vreemd mogelijk uitzien, maar moet voorzien zijn van het woord JOKER 

alsmede de STRAATNAAM. 

- Dit jaar is het thema voor de joker: vrije keuze. Voor de mooiste joker wordt weer een prijs 

beschikbaar gesteld. 

- Daar de ploegen voor aanvang aan het publiek worden voorgesteld, is het misschien wel aardig 

dat de ploegen gelijke kleding dragen. 

- Een vriendelijk verzoek aan ouders; wij achten hen verantwoordelijk voor de jeugd dat zij  

’s avonds niet naar buiten gaan en geen glazen mee naar buiten worden genomen.  

 

 

Met vriendelijke groeten het bestuur van de Oranjevereniging Witharen. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Overige activiteiten van Plaatselijk belang en/of Oranjevereniging (onder voorbehoud) zijn; 

Volleybaltoernooi     09 juli  

Kinderbingo      07 oktober 

Gezellige avond     25 november    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

PS. Na de zomervakantie is het de bedoeling dat het bestuur bij alle leden langs komt met 

lijsten voor toestemming automatische incasso en voor mailadressen. 

 

 

 

Oud ijzer kan u blijven inleveren aan de Woestendijk 6a, waar de container bij de fam. 

Meyer staat. B.v.d. Het spekt de kas mooi.... 

Ook is het mogelijk dat het bij u opgehaald wordt. Daarvoor kunt u contact opnemen met 

dhr. A. v.d. Veen tel. 06-50645081 


