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Kids Bingoshow
Donderdagavond om 18:30 uur gaan we bingo spelen. De 
Bingo is te zien via onze livestream op internet. We spelen 
dit keer 3 rondjes bingo. Tussendoor gaan we lekker 
dansen en maken we de winnaars bekend van de 
stoepkrijt wedstrijd. Bingokaarten incl. een klein presentje 
(wicky, chips, zakje snoep en oranje s��) zijn te bestellen 
op www.oranjeverenigingzbl.nl, doe dit snel, want de 
webshop sluit op zondagavond 25 april. De bingokaarten 
worden tussen 26 en 28 april thuisbezorgd. Woon je niet in 
de Hoeksche Waard, dan kun je de bingokaarten ophalen 
op 26 april tussen 10.00 en 11.00 uur / 13.00 en 14.00 uur 
bij de kraam aan de Ambachtsstraat 8 in Zuid-Beijerland.

Hitsertse Avond
Vrijdagavond om 20:00 uur is er een leuke Hitsertse Avond 
te zien op onze livestream. U kunt thuis meedoen met het 
groots Zuid-Beijerlands dictee. Wat zijn nu echt Zuid-
Beijerlandse gewoonten en wat zijn authen�eke Zuid-
Beijerlandse gerechten. Deze avond zal in het teken staan 
van gezelligheid, muziek en ons mooie dorp. Deze avond 
geven we jullie de kans in te bellen en onderwerpen te 
bespreken of om gewoon je favoriete muziek aan te 
vragen. Kortom, een gezellige avond voor en door Zuid-
Beijerland 

Oranje Bingoshow
Zaterdagavond om 20:00 uur start de Oranje Bingoshow, 
deze is te volgen via een livestream op internet. We spelen 
dit keer 4 rondes bingo. Tussendoor krijgt u optredens te 
zien van enkele Masked Singers en natuurlijk willen we van 
u weten, wie u denkt dat er onder het masker zit. 
Bingokaarten zijn te bestellen op onze internetpagina 
www.oranjeverenigingzbl.nl 
Doe dit snel, want de webshop sluit op zondagavond 25 
april. De bingokaarten worden tussen 26 en 28 april 
thuisbezorgd in de Hoeksche Waard, woon je daarbuiten 
dan kunnen we de kaarten per post versturen, bingo 
kaarten kunnen ook opgehaald worden op 26 april tussen 
10.00-11.00 / 13.00-14.00 aan de Ambachtsstraat 8 te 
Zuid-Beijerland.

Hitsertse Quiz
Dit jaar doen we de Quiz digitaal. Je kunt de 
Quiz volgen door op 26 april vanaf 19:45 uur onze
livestream te volgen. Om zelf mee te doen heb je ook een smartphone of 
tablet met volle accu nodig. Hoe dat werkt leggen we �jdens de 
livestream uit. Deelname is gra�s, wel graag aanmelden via onze 
internetpagina www.oranjeverenigingzbl.nl 

Koningsdag
Koningsdag start volgens tradi�e met een aubade. Dit jaar echter wel 
digitaal om 10.00 uur. Via Facebook kunt u kijken naar het vlag hijsen en 
een toespraak van de voorzi�er.

Zuid-Beijerland Got Talent
Kan jij heel goed playbacken, dansen, zingen, moppen vertellen of iets 
anders heel goed? Laat iemand dit dan opnemen met een videocamera 
of telefoon (vergeet niet je telefoon horizontaal te draaien �jdens de 
opname) en mail deze opname naar eelco@oranjeverenigingzbl.nl. 
Tijdens de livestream op Koningsdag om 18:30 uur laten we de filmpjes 
zien. Er is ook een jury die de optredens beoordeelt en een winnaar 
kiest. Doe heel goed je best �jdens je optreden, want in de livestream 
hebben we maar ruimte om 20 optredens te laten zien.

CupCakeCup Zuid-Beijerland
We vinden het leuk als jong en oud in Zuid-Beijeland cupcakes gaan 
bakken. Lever je beste cupcake samen met je naam, adres en lee�ijd in 
op 26 april tussen 10.00-11.00 uur of 13.00-14.00 uur bij de kraam aan 
de Ambachtsstraat 8 in Zuid-Beijerland. In de Zuid-Beijerland Got Talent 
livestream op Koningsdag zal de jury de winnaars bekend maken van 
deze lekkere wedstrijd. 

Stoepkrijt Wedstrijd
In deze �jd kunnen de tro�oirs van Zuid-Beijerland wel wat vrolijkheid 
gebruiken. Maak een mooie tekening met stoepkrijt voor je huis. Vraag 
of papa of mama hier een foto van maakt en deze opstuurt naar 
info@oranjeverenigingzbl.nl voor woensdagavond 28 april 20:00 uur. 
Tijdens de kinderbingo op donderdag 29 april maken we de winnaars 
bekend van de stoepkrijt wedstrijd.



Ten name van: 

Adres of bankrekening gewijzigd?
u kunt uw wijzigingen doorgeven

6-10435699

Steun de Oranjevereniging! Word lid!
Automa�sche incasso € 10,- en contant € 12,50 Dit betre� een 

gezinslidmaatschap voor iedereen woonach�g op 1 adres.

Livestream
Al onze online ac�viteiten zijn te volgen op: 

www.twitch.tv/oranjeverenigingzbl
Een livestream lijkt heel veel op het kijken van een filmpje op Youtube, 
met als groot verschil: je kijkt naar iets wat live gebeurt in plaats van een 
opgenomen filmpje. 
Ben ik verplicht om in te loggen? Nee, om de livestream te kijken ben je 
niet verplicht om in te loggen of als je op je telefoon of tablet kijkt een 
app te downloaden. Naast het bekijken van de livestream is er ook een 
mogelijkheid om te cha�en, wil je hieraan meedoen dan moet je wel 
inloggen.
Wat kan er mis gaan?
Je hebt wel beeld, maar geen geluid. Controleer eerst of het geluid van je 
laptop, tablet of tv aan staat. Is dit goed ingesteld, dan staat 
waarschijnlijk het geluid van de livestream gedempt. Links onderin 
beeld van de livestream staat een a�eelding van een luidspreker. Stel 
hier het volume in.
Je beeld blij� s�l staan. Waarschijnlijk maak je gebruik van wifi en is je 
wifisignaal heel even minder sterk geweest. Laad je internetpagina 
opnieuw of druk op verversen. Komt dit vaak voor, sluit je computer dan 
met een kabel op het internet aan of verplaats je laptop of tablet naar 
een andere plaats in de kamer waar het wifi-signaal beter is.

Speurtocht
Van 26 tot en met 30 april hangen er binnen de bebouwde kom van Zuid-
Beijerland verspreid 83 le�ers voor het raam bij verschillende huizen. 
Download het antwoordformulier op onze website en ga op zoek naar 
deze le�ers. Heb je het juiste antwoord gevonden, ga dan terug naar 
onze website en stuur je antwoord in. Wie weet win jij wel een leuke 
prijs.

Huis Versieren
We willen iedereen oproepen om zijn huis of straat zo vrolijk mogelijk te 
versieren op en rond Koningsdag. Doet u mee, dan maakt u kans dat de 
Oranjevereniging op Koningsdag spontaan op de stoep staat met lekker 
gebak voor u.

Buitenspeelpakket
In de week voor de vakan�e zullen wij op de scholen een buiten- 
speelpakket uitdelen. Dit is een tas met o.a. bellenblaas, bungeebal, 
springtouw, noppenbal, waterspuiter, stoepkrijt (evt te gebruiken voor 
de stoepkrijtwedstrijd). Mocht uw kind niet op  De Regenboog, De 
Eendragt of de peuterspeelzaal zi�en en u bent woonach�ng in Zuid-
Beijerland, stuur dan een mail naar info@oranjeverenigingzbl.nl en wij 
bezorgen het pakket bij u thuis.

ZATERDAG 1 MEI

Bestel uw bingokaarten op tijd op 

www.oranjeverenigingzbl.nl

Oranjevereniging Zuid-BeijerlandOranjevereniging Zuid-Beijerland


