D.V. Zaterdag 21 november 2020
19:00 - 21:00 uur

via de livestream van de kerk
Wat heb je nodig:
-

Een laptop met internetverbinding
Een smartphone met WhatsApp
Een pen
Bingokaarten (wordt door de organisatie verstrekt)

Aanmelden via: ellenversluis@hotmail.com
Graag bij aanmelden het volgende vermelden;
- Naam deelnemer/familie/gezin/stel…
- Aantal personen + leeftijd
- 1 telefoonnummer voor (tijdelijke) groepsapp

ALLE LEEFTIJDEN!
OPGEVEN UITERLIJK MAANDAG 9 NOVEMBER
Kosten: €3,- p.p. voor de hele bingo
Meer informatie staat in de Zaaier

Opbrengst voor Bjorn & Marlies van Veelen!
Zie achterkant voor speluitleg

Speluitleg:
Er komt een vast moment om de bingokaarten op te halen. Dit wordt vermeld in de zaaier.
De mensen desinfecteren bij binnenkomst de handen, lopen door de grote zaal en gaan via
de nooduitgang het anker weer uit.
In de grote zaal krijgen de deelnemers per persoon 4 bingo kaarten. Kosten voor de kaarten
zijn €3,- per persoon en kunnen worden voldaan d.m.v. een tikkie of bankoverschrijving.
Op 21 november gaat de livestream om 18:30 aan. Er wordt een groepsapp aangemaakt en
iedereen wordt gevraagd om zijn/haar naam te noemen zodat iedereen die zich had
aangemeld ook in de groep zit en geen fouten zijn ontstaan door verkeerde telefoonnummers
waardoor mensen vergeten worden. 1 persoon per gezin/stel of andere samenstellingen is
voldoende. Zo wordt de groepsapp niet te groot en houden we het enigszins overzichtelijk.
Om 19:00 start de bingo. We spelen 4 ronden. 1 ronde bestaat uit 3 onderdelen:
-

1 rijtje
2 rijtjes
Volle kaart

Wanneer u bingo heeft, roept u in de groepsapp (whatsapp) BINGO! Als er meerdere bingo’s
zijn gevallen telt de eerste bingo. Groepsapp beheerder geeft aan wie dit is.
Er zit een vertraging in de livestream dus wanneer er nog een cijfer klinkt en er valt in de
groepsapp een bingo, vergeet deze dan niet af te strepen voor de volle kaart.
Het streven is dat de avond tot 21:00 duurt.
Prijzen worden bezorgd.
Succes allemaal!

PS: Wil je nog goederen, diensten of geld sponseren t.b.v. de prijzen. Neem dan contact op
met Dorien de Pender.

Dan nog even dit…
Wij beseffen heel goed dat er mensen zullen zijn die het erg leuk vinden maar niet beschikken
over whatsapp of mogelijkheden hebben tot het kijken van YouTube. Wij kunnen alleen op dit
moment niet bij elkaar komen als gemeente om deze avond fysiek met elkaar te zijn. Dus het
advies; Kijk in deze tijd een beetje naar elkaar om. Nodig iemand, die u kan helpen, uit om
samen de bingo te spelen. Houdt afstand en blijf gezond!

Lieve groet, Het Bingo Team.
Bathilde Lakerveld, Dorien de Pender, Lisanne van Nielen, Joël Noorland & Ellen Versluis.

