Koningsdag 2019
- Tull en ’t Waal -

Algemeen
Voor u ligt het informatieboekje voor Koningsdag 2019. Op
de volgende pagina vindt u het programma, waarop
vermeld staat hoe laat de geplande activiteiten plaats zullen
vinden. Ook dit jaar hebben wij weer gezorgd voor een
gevarieerd programma, zodat we er voor jong en oud weer
een leuke dag van zullen maken! Koningsdag zal zoals
ieder jaar plaatsvinden op het feestterrein in Tull en ’t Waal.
Uiteraard zullen de snacks dit jaar weer worden verzorgd
door Rietveld Snacks, en is er gedurende de hele dag een
lekker hapje en drankje te verkrijgen in de tent. Discotheek
Geron Power zorgt de hele dag voor gezellige muziek. De
kinderen zullen zich weer kunnen uitleven op de meerdere
springkussens die op het terrein aanwezig zullen zijn!

Graag willen wij u een gezellige dag toewensen!

Namens het Oranjecomité
Tull en ’t Waal

Programma
14.00u – Start koningsdag 2019
14.15u – Skelterrace
15.30u – Ringrijden
16.30u – Ranja schuiven (kinderen)
Bierpul schuiven (volwassenen)
18.00u – Kinderbingo
20.00u – Grote verloting
20.30u – Artiest: Zanger Alex
21.30u – Einde koningsdag 2019

Artiest: Alex
Alex (Alex Wielders) is een Nederlandse zanger, geboren
en getogen in Katwijk. In 2000 scoorde de zanger een
mega hit met het nummer “Een bossie rooie rozen” en stond
daarmee meerdere weken op nummer 1 in de Nederlandse
hitlijsten. Het succes van de eerste hit leidde tot optredens
in verschillende televisieprogramma’s, waaronder Big
Brother. Ook in de jaren daarna scoorde Alex meerdere
hits, waaronder “Jij bent ’t type waar ik voor ga”, “Festival
van de liefde” en “Gekkenhuis”. In 2009 bracht Alex een
verzamelalbum uit getiteld Alex’ Grootste Feesthits. Het
belooft daarom ook een groot feest te worden met Alex bij
ons in de tent!

Vacature nieuw bestuurslid!
Voor het bestuur van het oranjecomité zijn wij op zoek
naar nieuwe, enthousiaste leden!! Lijkt het je leuk bij te
dragen aan het jaarlijks organiseren van koningsdag, de
dorpsbarbecue en de draaiavonden in het dorp? Meld je
dan persoonlijk of per mail aan bij Willy Rietveld, Ingrid
de Bruin of Jordy van Bemmel!
E-mail Willy Rietveld: warietveld@ziggo.nl
E-mail Ingrid de Bruin: JanIngrid@xs4all.nl
E-mail Jordy van Bemmel: Jordyvanbemmel@hotmail.com

Ook zijn wij altijd op zoek naar nieuwe donateurs en
sponsoren, die zich willen inzetten om de koningsdagen
in ons dorp mogelijk te maken. Wij zijn erg blij met de
sponsoren op wiens steun wij al jaren kunnen rekenen,
maar nieuwe sponsoren, eenmalige giften en donaties
zijn ook meer dan welkom. U kunt uw giften/donaties
overmaken naar IBANNR: NL10RABO035.75.02.590
t.n.v. Oranjecomité Tull en ’t Waal. Mocht u zich aan
willen melden als nieuwe sponsor, doet u dit dan bij één
van bovengenoemde personen, persoonlijk of per mail.
Suggesties en/of ideeën m.b.t. de organisatie van de
koningsdagen, zijn ook altijd welkom!
Bij voorbaat dank!

Inschrijfformulier skelterrace

Het is alweer bijna Koningsdag 2019 en dit jaar organiseert de
Oranjevereniging Tull en ‘t Waal een skelterrace voor grote en kleine
kinderen!
We gaan een uitdagende racebaan maken op het ijsbaanterrein waar
wij vanaf 14:15 één tegen één zullen gaan racen voor mooie prijzen!
Om hier een eerlijke strijd van te maken willen wij jullie vragen
onderstaande gegevens in te vullen en deze vóór woensdag 10 april
door de brievenbus te doen bij “NAAM”. Dan kunnen wij een zo
goed mogelijke indeling maken.

Naam:
Leeftijd:
Groep:
Adres °NAAM”:

Bedankt namens het comité
Graag willen wij namens het oranjecomité alle sponsoren bedanken
voor hun bijdrage. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om jaarlijks
weer een leuke koningsdag te organiseren! Daarnaast willen wij ook
alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij het mogelijk maken
van koningsdag 2019! Bij deze spreken wij onze dank naar jullie uit.

Koningsdag 2019 is mede mogelijk gemaakt door:
- sponsorlijst volgt

