ACTIVITEITEN EN CORONA
Wegens de huidige Corona maatregelen en het advies van het RIVM is een
groot deel van de activiteiten online. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er iets meer
mogelijkheden. Opgeven vooraf aan de activiteiten is nodig zodat het maximum aantal deelnemers beperkt blijft. Wij verzoeken iedereen Koningsdag
thuis te vieren en vanuit de tuin en via het internet deel te nemen. Gaat u toch
het dorp in? Houd afstand, draag een mondkapje, bij verkoudheid; Blijf Thuis!

CONTRIBUTIE
De contributie voor:
- alleenwonenden, thuiswonenden boven de 18 en 65+ ers is €7,50 per jaar.
- gezinnen en samenwonenden is €15,00 per jaar.
Je mag de contributie overmaken op NL69INGB0009155190 t.n.v.
Oranjevereniging Zunderdorp - o.v.v. je naam en adres!
De contributie kan ook eenvoudig via de website betaald worden.

BEREID JE VOOR
Ben je er al helemaal klaar voor?
Controleer of je de volgende dingen gedaan hebt:
Kinderdisco: Ga naar de website en geef de
kinderen op voor de disco. Plaatsen zijn beperkt.
Dorpsdiner: Bestel je dorpsdiner via de website
voor zaterdag 24 april. Op = Op
Bingo: Bestel je Bingo kaarten via de website voor
Zaterdag 24 april.
Minute-to-win-it: haal de boodschappen in huis.
The Masked Singer Stuur je inzending naar
OranjeverenigingZunderdorp@gmail.com

MINUTE TO WIN IT
BOODSCHAPPEN

21 Bekertjes
2 Ballonnen
Koekjes
M&M’s
2 WC rollen
Slagroom
Doorzichtig bakje

WWW.ORANJEVERENIGINGZUNDERDORP.NL

VRIJDAG 23 APRIL

18.30 mini-disco Voor kinderen van 4 tot 6 jaar is tot 19.00 uur een
minidisco in het jeugdgebouw.
19.15 Kinderdisco Voor kinderen van 7 tot 12 jaar is er tot 20.15
uur kinderdisco in het jeugdgebouw.
Geef je van te voren op via de website!

MAANDAG 26 APRIL

18.30 Dorpsdiner De koninklijke oranje maaltijd wordt verzorgd
door Sacha. Het diner kan je bestellen via de website en
afhalen op de Achterlaan. De maaltijd moet thuis worden
opgewarmd volgens de meegeleverde instructies.
20.00 Online Bingo Koop een set Bingo kaarten voor €10 en maak
kans op Spectaculaire prijzen. De Bingo wordt gespeeld via
Zoom en rechtstreeks uitgezonden vanuit Studio Kerklaan.
10.00

11.00
Hele
dag
14.00

20.00

DINSDAG 27 APRIL

Tompouce en Trompet
Op het kerkplein wordt het Wilhelmus gespeeld op de trompet
en Oranje tompoucen uitgedeeld. De speciale Oranje Krant vol
nieuws en spelletjes is ook verkrijgbaar op het plein.
Kinderspelletjes route Door het dorp zijn verschillende
spelletjes uitgezet. Haal je stempelkaart op bij de spelletjes en
houd je aan de veiligheidsrichtlijnen.
Minute to win it! De Oranjevereniging daagt je uit.
We verspreiden verschillende voorbeeld filmpjes om deze
grappige kleine spelletjes zelf te spelen. Haal de juiste
boodschappen in huis en daag je gezin of buurvrouw uit.
Radio Oranje met livestream.
Steun de Oranjeverening en vraag je favoriete nummer aan
voor €1,- De aangevraagde liedjes worden gespeeld
vanaf de muziekwagen die door het dorp rijdt. Kijk mee via de
livestream op Facebook of ga in je tuin staan.
The Masked Singer
Deelnemers nemen vooraf een filmpje op waarbij ze
onherkenbaar een act uitvoeren. De inzendingen worden
uitgezonden via een livestream. Alle kijkers kunnen via de chat
raden wie er aan het optreden is. Wil je zelf optreden? Stuur je
inzending naar OranjeverenigingZunderdorp@gmail.com
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