Programma Koningsdag 2019
zaterdag 27 april in Damsigt
9.00 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.30 uur

Kinderoptocht met versierde fietsjes (verzamelen bij podium)
Aanvang festiviteiten, Rad van Fortuin, knutsel workshops, 				
springkussens, ballenbak, sport & spel en de kleedjesmarkt
Aftrap 3 x 3 voetbaltoernooi (Opwijckstraat, Greenfit Arena) en 			
knutselworkshops (Damsigtstraat achterin)
Optreden van de band Off The Record (www.offtherecordcollective.nl) 			
met Tomas Cordenier (DS28) op gitaar

Koningsdag 2019 vier je samen
op zaterdag 27 april in DamsigT
Vrijwilligers gezocht

We zoeken nog mensen om op de dag zelf te kunnen helpen met op- en afbouwen,
kramen bemannen en allerhande hand- en spandiensten te verrichten. Je kunt
intekenen voor een uur of langer en wordt dan ingedeeld. Zo draag je een steentje bij
aan het succes van de dag. En vele handen maken licht werk. Dus vind je het leuk
om hamburgers te grillen, achter een tap te staan, scheidsrechter te zijn bij het 3x3
voetbaltoernooi of een uurtje bij de knutsel workshops te helpen, meld je snel aan op
damsigt@hotmail.com

3 x 3 Damsigt Voetbaltoernooi

Na het succes van vorig jaar, zal ook dit jaar het 3x3 Damsigt-voetbaltoernooi
worden georganiseerd. In de Opwijckstraat zal op Koningsdag van 10.00-12.00 een
toernooi worden georganiseerd in de Green Fit Arena met prijzen voor de teams die
eindigen als nr. 1, 2 of 3. Schrijf je in via damsigt@hotmail.com.
Vermeld je teamnaam, de namen van de teamleden en leeftijden. Het 3 x 3 toernooi
is voor alle kinderen t/m 12 jaar. Dus meisjes, jongens, voetbalervaring of niet,
maakt niet uit, schrijf je in met je team! Ben je voetbalgek maar ouder dan 12 jaar;
meld je dan aan als scheidsrechter!

Oranje

Comité

Veel dank aan alle sponsoren
zonder jullie is Koningsdag
in Damsigt niet mogelijk

Karoly Schut

HR consultancy

Yoga Center Karuna
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