Manege Onder de Linde

UITNODIGING
Graag willen we iedereen: ruiters, vrijwilligers en dagbesteders uitnodigen voor een eindejaar
happening: “De online MANEGE BINGO!!”
Datum: Dinsdag 8 december 19.30 uur!
Waar: In je eigen huis
Wat heb je nodig:
a. Pakketje bingokaarten met spelregels (af te halen in de manege)
b. Laptop, PC of smartphone
c. Smartphone met whatsappfunctie
d. Internet met You tube ( www.youtube.com)
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Team van Manege onder de Linde heeft een You Tube livestream verbinding en zorgt dat de
bingo getallen worden gedraaid.
2. Je kunt in de manege vanaf dinsdag 23 november tot en met woensdag 3 december een
pakketje bingo kaarten kopen voor 2 euro in de manege. Dit pakketje is bevat:
a. Vier verschillende bingokaarten (met een V, S, M of X op de
achterzijde)
b. Instructie voor het verkrijgen van een linkje. Zorg dat je dit
uitvoert voor 4 december!
3. In het weekend van 5 en 6 december ontvang je een TEST linkje.
Heb je de link niet ontvangen? Mail dan vóór maandag 7 december
18 uur! (vrijwilliger@manegeonderdelinde.nl)
4. Spelregels tijdens de BINGO:
a. Er zijn 4 rondes, elk met 3x een bingo (2 kleine prijzen, 1
hoofdprijs)
b. Heb je Bingo?
i. Bel dan naar de manege en roep: BINGO! (0512 389297 / 06 49183961)
of

ii. Whatss app “BINGO” met je naam en achternaam naar 06-49183961.
App ook je kaartnummer (getal linksonder tussen 1 en 100)
c. Zijn er meerdere mensen die BINGO hebben? Dan gaan we loten. Je naam gaat in
een hoge hoed, we schudden en trekken er een naam uit.
d. Prijzen zijn in de week van 9 t/m 18 december af te halen in de manege.
Wij hebben er zin in!
Team Manege onder de Linde
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