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ODC gaat online! 
 
Hallo allemaal,  

 

Gelukkig hebben we de afgelopen maanden weer lekker kunnen voetballen met z’n allen. Nu 

we weer richting de winterstop gaan heeft ODC echt alles uit de kast getrokken voor een super 

leuk online evenement. Ook zin in een hele gezellige middag samen met de gehele familie, je 

vriendengroep of jouw voetbalteam, gewoon mee te spelen vanuit je luie stoel onder de 

kerstboom? 

 

Op zondagmiddag 19 december spelen we online, live vanuit kantine De 

Boemerang de Raad-de-Plaat-Show van 14:00 – 17:00 uur. 

 

Het is een muziekbingo die bestaat uit 3 rondes:  

1. Nederlandstalige Hits 

2. Feestalarm 

3. Hits van nu! 

 

 

Meespelen is super simpel: herken je het liedje dat de DJ draait? Streep deze af op je 

bingokaart en maak kans op super vette prijzen zoals een JBL Partybox On The Go, Apple 

Airpods of een cadeaubon voor een nieuw voetbaltenue van jouw favoriete club. Daarnaast 

maak je kans op het bijwonen van een thuiswedstrijd van FC Utrecht met al je teamgenoten of 

misschien wel 1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn. 

 

Dus: bestel nu heel snel jouw tickets via de website www.raaddeplaatshow.nl/shop  
 

De kosten voor een kaart voor 3 muziekrondes zijn € 12,50. Hiermee ondersteun je ook nog eens 

de jeugdafdeling van ODC. 
 

Wij hopen dat iedereen meedoet! Ook als je vriend of vriendin, vader of moeder, opa of oma, 

broer of zus geen lid is van ODC is deze uitgenodigd om gezellig mee te spelen. 

 

Dus koop die kaarten, steun ODC en win die prachtige prijzen! Tot 19 december allemaal! 

 

Namens het organisatiecomité, 

 

Cindy van der Meijden, Mark van der Steen en Sjef Vermeer 
 

PS: in de tas vinden jullie een kerstmuts om alvast in de stemming te komen voor de Raad-de-

Plaat-Show! Bewaar deze goed want met de kerstmuts kun je in de prijzen vallen.  

http://www.raaddeplaatshow.nl/shop

