WK Dammen 2021 | Verbindingsprogramma voor jong & oud
Begin 2021 staat ons een iconische clash te wachten. Over de hele wereld wordt door dam
liefhebbers halsreikend uitgekeken naar het treffen tussen Boomstra en Goergiev. De
jonge Nederlandse wereldtopper heeft het recht bedongen om grootmeester Georgiev uit
te dagen in een rechtstreeks duel om de wereldtitel. Met Eindhoven als locatie!
Brabantse basisscholen kunnen tijdens het WK
meedoen aan een dam programma waarin ze op een
leuke manier kennis maken met de damsport. Maar
dammen is niet alleen voor de jeugd, juist ook voor
mensen op leeftijd. Het is leuk, gezellig en het versterkt
de cognitieve vaardigheden. Dammen is voor alle
leeftijden en van jong tot oud meeslepend! Daarom
biedt de Koninklijke Nederlandse Dambond nu:
Dammaatjes, een dam-verbindingsprogramma.
Dammaatjes
Om in deze tijd sociaal contact te stimuleren hebben we in aanloop van het WK een nieuw
programma bedacht: Dammaatjes. Het verbindingsprogramma is bedoeld om jong en oud met
elkaar in contact te laten komen, door elke week een half uurtje met elkaar te dammen en dit 4
weken lang, op een vast tijdstip. In de week van 8 tot 12 februari worden er koppeltjes gemaakt
tussen jongeren en ouderen. Deze koppeltjes zullen worden gemaakt na aanleiding van de
ingevulde vragenlijst over interesses en voorkeur tijdsstippen. Dammaatjes zal online
plaatsvinden via tablets, u hoeft dus niet de deur uit, maar u moet wel een smartphone of tablet
tot uw beschikking hebben. De dam applicatie beschikt over een chatfunctie waarbij men ook
meer over elkaar te weten kan komen en een band opgebouwd.
Een handleiding en meer informatie over de vragenlijst worden naar u verstuurd zodra u zich
heeft aangemeld.

Aanmelden
Dammaatjes zal in de week van 8 tot 12 februari van start gaan. Wilt u meedoen? Meldt u dan
aan voor 27 januari 2021 door een mail te sturen naar Denice via denice@more2win.com
Ook voor meer informatie of vragen over Dammaatjes kun je contact opnemen met Denice.

