
KONINGSDAG IN SAUWERD 

• KLEURPLAAT: via school, brievenbus en onze dorpswinkel zal een 

kleurplaat worden verspreid voor alle kinderen. Inleveren tot en met 26 

april bij de dorpswinkel. Tijdens de optocht vindt de prijsuitreiking plaats 

bij de dorpswinkel. 

 

• OPTOCHT: optocht met verklede kinderen en versierde fietsen/skelters 

met als thema ‘STRIPHELDEN’. 

 

• POFFERT PRIJS: lever uw zelf gemaakte poffert in om 12.00 uur bij de 

buffettafel bij SIOS. De bokaal wordt weer uitgereikt en de poffert gegeten 

tijdens de lunch.  

 

• FIETSPUZZELTOCHT: aanmelden rond lunchtijd in de SIOS kantine.  

 
• SAUWERDER SJOEL KAMPIOENSCHAPPEN: na de lunch vinden voor 

iedereen de wedstrijden plaats. Uiteindelijk zal de eerste Sauwerder 
Sjoel Kampioen worden gekroond. Aanmelden in de SIOS kantine. 

 

• SPELLEN MIDDAG: competitie met polsstokverspringen en opblaas 

attracties voor jong en oud (voorwaarde: goed weer). Opgave rond 
lunchtijd bij de SIOS kantine.  

 

 

 

 

 

VRIJDAG 27 APRIL 2018 
 

Het wordt dit jaar weer gezellig op Koningsdag in Sauwerd! Op 27 april vieren 

we Koningsdag van ’s ochtends 10 tot ’s avonds 22.00 uur.  

Tijdens het buffet ‘s avonds kunt u luisteren naar live muziek. Uiteraard is dan 

ook de traditionele verloting. 
 
LIDMAATSCHAP 

Alle activiteiten zijn gratis voor leden van de Oranjevereniging. Geen lid? Voor € 
4,00 mag u de hele dag meedoen en mee-eten. 
Nog geen lid van de Oranjevereniging? Meldt u zich dan aan op de dag zelf. 
Voor €10,00 per gezin en € 5,00 voor alleenstaanden bent u jaarlijks verzekerd 

van een gezellige Koningsdag! Eet u meteen soep en een broodje mee op het 
voetbalveld van SIOS?  

 

Tot ziens op 27 april. We kijken uit naar uw komst!  

 

Het bestuur van Oranjevereniging Prins Willem Alexander 

 

Mark Visser, Patrick Arends, Sybrand van Dijk, Titia Bijma, 

Judith Visser & Arwin Nimis 

 

oranjeverenigingpwa@gmail.com 

 

mailto:oranjeverenigingpwa@gmail.com


DAGPROGRAMMA KONINGSDAG 2018 

 

10.00 uur  Jurering verklede kinderen in UBBEGAHEEM  

      thema STRIPHELDEN 

10.30 uur AUBADE bij UBBEGAHEEM begeleid door MUZIEKGROEP 

ADORP 

in aanwezigheid van onze burgemeester Rinus Michels 

met een glaasje Oranjebitter…….. en een gezellig kopje 

koffie en wat lekkers na afloop, want prinses Beatrix is 

80 geworden!  

10.45 uur  OPTOCHT door het dorp met draaiorgel en 

PRIJSUITREIKING kleurplatenwedstijd bij de 

DORPSWINKEL 

12.00 uur  LUNCH bij SIOS met Groninger poffert, soep en broodjes 

(opgave niet nodig) met optreden smartlappenkoor 

HOGE EN LAGE DER AA 

VRIJMARKT & OPBLAASATTRACTIES op het SPORTVELD 

van SIOS (van 12.00 tot 17.00 uur) 

13.45 uur SAUWERDER SJOELKAMPIOENSCHAPPEN bij SIOS 

14.00 uur  FIETSPUZZELTOCHT vanaf SIOS 

 

    

AVONDPROGRAMMA KONINGSDAG 2018 

 

17.30 uur BUFFET in UBBEGAHEEM  

Eet u mee ‘s avonds bij het buffet?  Bij voorkeur 1 

week van tevoren opgeven bij Ubbegaheem, en u 

kunt dan ook betalen 

• € 3,50 pp voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

• € 7,50 pp voor volwassenen 

• Gratis voor kinderen jonger dan zes jaar 

20.00 uur VERLOTING in UBBEGAHEEM 

19.00-22.00 uur  LIVE MUZIEK   

 

 

 

 

 

 

 


