WIN EEN PRIJS OP KONINGSDAG 2019!
Op 27 april aanstaande vieren wij in Roden voor de 30-ste keer de verjaardag van
de koning/koningin. Elk jaar is dat altijd een leuk feest geweest.
Maar de feestvreugde is eigenlijk nog groter, want wij worden dit jaar ook nog
eens 30 jaar.
Om dit te vieren houden wij twee wedstrijden; een kleurwedstrijd voor de kids,
die niet ouder zijn dan 7 jaar. De andere is een vlogwedstrijd voor de kids van 8
tot en met 13 jaar.
Hieronder staat wat je voor elke wedstrijd moet doen.

DE KLEURWEDSTRIJD.
Hiervoor heb je natuurlijk een kleurplaat nodig. Die kun je op de volgende
manieren te pakken krijgen:
1. Downloaden van onze website. Weet je niet hoe dat moet? Dan kunnen papa of
mama (of misschien wel opa of oma) altijd wel even helpen.
2. Ophalen bij de volgende adressen:
- Albert Heijn in de Schoolstraat,
- Jumbo in de Heerestraat,
- Boekhandel Daan Nijman in de Heerestraat en
- Poiesz op de Roderweg in Nieuw-Roden.
3. Ben je klaar en tevreden over hoe mooi jouw kleurplaat is geworden, dan moet
je die daarna inleveren. Dat kan alleen in de week van 19 tot en met 26 april bij
twee adressen en die zijn:
- J. Vogelzang Groente en Fruit aan de Albertsbaan 2-C en bij
- Hoksie, Snoep en gein aan de Albertsbaan 7.
Als jij jouw kleurplaat naar een van de twee winkels brengt, krijg je als beloning
iets lekkers.
Krijg jij het niet op tijd af of ben je te laat om nog in te kunnen leveren, dan helpen
wij jou.
Op Koningsdag zelf staat er op de Albertbaan een tafel met kleurpotloden, waar je
jouw kleurplaat nog even kunt maken.
Ben je klaar? Breng jouw schepping dan naar het podium. Helaas loop je wel iets
lekkers van de winkels mis.
VERGEET NIET JE NAAM, ADRES, LEEFTIJD EN TELEFOONNUMMER IN TE VULLEN!
Want wie weet, misschien win jij wel een prijs.

DE VLOGWEDSTRIJD.
Voor jongens en meisjes is dit een uitdaging om een leuke vlog te maken.
Lukt dat, dan heb je kans om een prijs te winnen!
Maar eerst even wat afspraken over de te maken vlog:
1. Je maakt jouw vlog alleen of met broertjes, zusjes, vriendjes of klasgenoten.
Ouders mogen natuurlijk niet meedoen. Voor de rest ben je vrij om te
kiezen met wie en hoeveel.
2. De vlog mag niet langer zijn dan 3 minuten.
3. Er moeten wel drie punten in staan:
- Laat weten wat leuk is aan de Koningsdag.
- Vertel ook wat niet leuk is.
- Als laatste vertel jij wat jij graag eens op een volgende Koningsdag wilt
zien of doen.
Upload de vlog vóór 28 april 2019 naar onze faceboookpagina “Koningsdag
Roden” of ons twitteraccount “@oranjeroden”.
Vraag vóór het uploaden wel vooraf toestemming aan je ouders.
Voor de drie beste vlogs hebben wij een prijs beschikbaar. Vergeet daarom niet
om jouw naam, adres, leeftijd en telefoonnummer te vermelden bij het
inzenden van je vlog.

WAT ALS JIJ IN DE PRIJZEN VALT?
Voor beide wedstrijden hebben wij een drietal prijzen.
Als je een prijs wint, bellen wij met jouw ouders.
Er wordt dan een afspraak gemaakt om bij jou thuis de prijs te komen brengen.
En als jouw ouders dat goed vinden, kom je misschien wel met een foto in de
krant.
Wij zijn ontzettend benieuwd naar wat jij van onze opdracht maakt.
Veel succes en plezier.
Oranje Stichting Roden.

