KERMIS

Route 66, de Gouden Leeuw en de dorpsraad Sambeek presenteren:

2019
SAMBEEK

Ook dit jaar vindt de Sambeekse kermis plaats op het Pastoor de Vochtplein.
Naast kermisattracties zal in de feesttent op het plein het volgende programma plaatsvinden.

TO BE
Vrijdag

23 augustus

* Happy Hour autoscooters (19.00 – 20.00 uur)
* Kleurplaten ophalen in de tent
*	Uitreiken shirts kroegentocht (vanaf 20.00 uur)
*	Open Sambeeks Pongtoernooi (vanaf 20.00 uur)
Aanmelden via pongtoernooisambeek@gmail.com
Muziek:
DJ DRE-Z (vanaf 20.00 uur)
*

24 augustus

Zaterdag

* Kermisvoetbal en Kermisvolleybal (4 tegen 4) (vanaf 13.00 uur)
		Prijs voor foutst geklede team
* Dorps-BBQ (18.00 uur) kosten € 8,-, kinderen tot 11 jaar € 5,		 Kaartjes verkrijgbaar bij Gouden Leeuw en Route 66
*	Aansluitend Proud to be fout Party met feest- en coverband
ReMixx in de feesttent

ZONdag

25 augustus

* Nieuwe Inwonersdag (14.00 tot 15.00 uur) - locatie bij de Toren
* Matinee (aanvang 14.00 uur)
*	
Open podium DJ’s (aanvang 15.00 uur) - afgewisseld met muziek
van Party Harry! Aanmelden bij Luc Zeegers
26 augustus

MAANdag

*	
Frispong (2 tegen 2) en schmincken inclusief een gratis frietje en
ijsje, aanmelden via pongtoernooisambeek@gmail.com
* Terugkomst kroegentocht (19.00 uur)

AANMELDFORMULIER

KERMIS

2019
SAMBEEK

AANMELDEN ‘OPEN SAMBEEKS PONGTOERNOOI’ OP VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Aanmelden via de mail: pongtoernooisambeek@gmail.com.
------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN KERMISVOETBAL/KERMISVOLLEYBAL OP ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Ik, ……………………………………………….meld mij aan voor het kermisvoetbal/kermisvolleybal.
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Ik zit in een team met:
1..............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................................
0 Ik geef mij zonder team op en wordt ingedeeld door de organisatie.
Aanmelden kan tot 15 augustus 2019 door middel van het invullen van dit strookje en dit in te
leveren bij: Linda van den Woldenberg, Torenstraat 48 in Sambeek.
------------------------------------------------------------------------------------DORPS-BBQ OP ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Volwassenen €8; kinderen €5. Kaarten voor de bbq zijnt t/m donderdag 22 augustus
verkrijgbaar bij Route 66 en de Gouden Leeuw.
------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN OPEN PODIUM DJ ‘SAMBEEK DRAAIT DOOR’ ZONDAG 25 AUGUSTUS
Aanmelden kan tot 15 augustus 2019 door middel van het invullen van dit strookje en dit in te
leveren bij: Luc Zeegers, Torenstraat 50 in Sambeek.
Naam (1 of 2 personen):...................................................................................................................................
Genre:...................................................................................................................................................................
Voorkeur draaitijd:..............................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN FRISPONG OP MAANDAG 26 AUGUSTUS (VOOR DE JEUGD)
Aanmelden via de mail: pongtoernooisambeek@gmail.com o.v.v. frispong
------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN KROEGENTOCHT OP MAANDAG 26 AUGUSTUS
Van half juli tot half augustus zijn kaartjes verkrijgbaar bij: Groenz, Route 66 en de Gouden Leeuw.

