
Programma Bingo 
19:00 – 20:00 
Vanaf zeven uur is de inloop van onze bingo. Vanaf nu kun je kaarten kopen voor de rondes en (non-

alcoholische) dranken halen bij de kraampjes. Je mag zelf ook drinken meenemen!  Je kan zowel pinnen 

als contant betalen. De bingokaarten voor ronde één tot en met vier kosten 1 euro per stuk. Bij ronde 

vijf kost een bingokaart 2 euro, hier vallen grotere prijzen te winnen. Per persoon mogen er maximaal 

4 kaarten per ronde gekocht worden. Het maximaal aantal deelnemers is 100 personen. 

Alle opbrengsten die eventueel overblijven komen ten goede aan de ontwikkeling van het park en de 

activiteiten.  

20:00 – 22:00 
Vanaf nu beginnen de rondes van de bingo. Je kan geen kaarten meer kopen. Na ronde 3 is er een 

korte pauze van een kwartier. Er kan de hele tijd drinken gekocht worden. Hieronder worden per ronde 

de prijzen toegelicht. 

Ronde 1 
1. Een bingo met één rij. Hier is de prijs een Nike Dominate Basketbal. 

2. Een bingo met een kruis. Hier is de prijs een waardebon t.w.v. 30 euro van De Keuken In. 

3. Een bingo met een volle kaart. Hier is de prijs een polaroid camera. 

 

 

 

  

Ronde 1 prijs 1 
Ronde 1 prijs 2 Ronde 1 prijs 3 



Ronde 2 
1. Een bingo met één rij. Hier is de prijs een Adidas UEFA Euro EK2020 voetbal. 

2. Een bingo met een kruis. Hier is de prijs een waardebon t.w.v. 30 euro bij de Bruna. 

3. Een bingo met een volle kaart. Hier is de prijs een WOLF-Garten verzorgingsset plus 

tuinhandschoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 3 
1. Een bingo met één rij. Hier is de prijs een twee persoons badminton set 

2. Een bingo met een kruis. Hier is de prijs een waardebon t.w.v. 30 euro van Room70. 

3. Een bingo met een volle kaart. Hier is de prijs een Princess Champion Juicer – Elektrische 

Citruspers. 
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Ronde 4 
1. Een bingo met één rij. Hier is de prijs een waardebon t.w.v. 20 euro van Limburgia Assendelft. 

2. Een bingo met een kruis. Hier is de prijs een Rituals Cadeauset. 

3. Een bingo met een volle kaart. Hier is de prijs een Nerf Ultra One Blaster.  

 

 

 

 

Ronde 5 
1. Een bingo met één rij. Hier is de prijs een Leren schort + Leren handschoenen set. 

2. Een bingo met een kruis. Hier is de prijs een Jomy BBQ gereedschap set. 

3. Een bingo met een volle kaart. Hier is de prijs een Weber Smokey Joe Premium 

Houtskoolbarbecue en een waardebon t.w.v. 50 euro bij de Veenboer. 

 

22:00 – 22:30 
Uitloop bingo. 
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