De Corona Bonanza Radioshow voor Zideris!
 Dinsdag 2 juni van 19.00 – 22.00 uur kun je luisteren naar de show.
 Je kunt jouw verzoekjes mailen naar radioshow@zideris.nl. Graag met
een kort verhaal, een tekening of een foto van je zelf.
 Verzoekjes graag vóór zaterdag avond 30 mei opsturen.
 Ook kun je meedoen aan een woorden Bingo. Hiervoor moet jij je vóór
zaterdag 30 mei opgeven via de mail.
 We spelen ook het “60 seconden spel” je wordt dan gebeld en in 60
seconden moet je zoveel mogelijk goede antwoorden op vragen geven.
 We spelen het “Wie zingt dit lied?” spel.
 We spelen ook het “Wie is dit?” spel. Je hoort dan een bekende
Nederlanders op de radio en jij moet raden wie dit zijn.
 Ook gaan we bij iemand “Wenkbrauw lezen”.
Wil je dus mee doen aan één van deze spelletjes, geef je dan op via
radioshow@zideris.nl. Zet het volgende in de mail:
– je naam
– je telefoonnummer
– en aan welk spel je wilt meedoen
Geef je vóór 30 mei op en wie weet word je door ons opgebeld. En dan
doe je live in de uitzending mee!
Hoe kun je meekijken naar de Show?
 Dat kan door dit adres twitch.tv/radiozinderis in je browser te zetten.
Denk eraan er zit een N in het woord zideris. Deze hoort er echt in. Maar je
kunt ook naar de Facebookpagina van Zideris gaan en daar op de link
klikken. Dan kom je gelijk in de uitzending. Dit kan op je mobiel, laptop, tablet,
pc en ook op sommige smart-tv's. Sommige kunnen ook naar hun tv casten.
Vraag je begeleiding voor hulp als je er niet uitkomt.
We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen kijken en we gaan er een
mooi feest van maken! Dus geef je snel op en tot 2 juni!
Groetjes,
Rick, Douwe en Wil-Jan de Radioshow presentatoren.

