VVNF verzorgt, in samenwerking met DinxperFM en Noaberz,
vanuit het Kulturhus op Koningsdag 2021 een aantrekkelijk alternatief programma.
Dit is de gehele dag te volgen via een livestream op www.dinxperlive.nl.

7.30 – 10.00 uur:

Dinxperlo wordt gewekt door vrolijke muziek in de straten.

10.00 uur:

Twee muzikanten spelen het Wilhelmus en de vlag wordt gehesen.

11.00 – 15.30 uur:

DinxperFM verzorgt een bijzondere Koningsdag-uitzending vanuit het Kulturhus.
Zonder publiek, maar met muziek, filmpjes en foto’s van voorgaande jaren uit de tent.
Live te beluisteren bij DinxperFM en te bekijken via www.dinxperlive.nl.

11.00 - 13.00 uur:

Doe mee aan de VVNF-fietstocht (35 km). Het vertrek is tussen 11.00 en 13.00 uur, vanaf
het plein voor het Kulturhus. Er is ook een kortere VVNF-puzzeltocht (8 km fietsen of
wandelen) voor gezinnen. Deze vertrekt op dezelfde tijd en plaats.

Let op: Meld je van tevoren aan voor de fietstocht of puzzeltocht. Mail vóór 27 april je
naam, telefoonnummer en de gewenste starttijd naar info@vvnf.nl. Dan krijg je van ons
een bevestiging van de werkelijke starttijd.
16.00 – 18.00 uur:

Speel mee met onze speciale online Koningsdag Bingo, gepresenteerd door Gerard
Smits en Tjebbe Kleinhesseling. Met vragen over de VVNF, het Koningshuis, ludieke
opdrachten en muziekfragmenten raden. Helemaal in de stijl van Koningsdag!
Koop voor 0,01 cent een bingokaart via de link op www.vvnf.nl. Je ontvangt dan ook de
toegangscode om in te loggen via Zoom.
Voor diegenen die als eerste een rij of kaart vol hebben, zijn er fantastische
prijzen te winnen, waaronder:
• een echte tentfiets van Harm Takke
• een JBL Speaker van Baron Computers
• een jaar lang iedere week 2 gratis frikandellen bij Old Dutch
• een diner voor twee bij restaurant Koenders en bij Eten bij Rico
• en nog veel meer...
Om 16.30 uur is de nationale toost en zingen we samen het Wilhelmus.

18.00 – 20.00 uur:

DinxperFM vervolgt na afloop van de bingo de Koningsdag-uitzending tot 20.00 uur.

Actuele informatie over ons programma vind je op
de Facebookpagina van VVNF en op www.vvnf.nl

Atie Dijkshoorn - Aanjagers wenst iedereen een onvergetelijke Koningsdag!

Deze kleurplaat kun je inleveren op Koningsdag tussen 11.00 en 13.00 uur op het plein voor het Kulturhus.
Er zijn mooie prijzen te winnen! Extra kleurplaten zijn te downloaden op www.vvnf.nl
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Leeftijd

