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Beste deelnemer, 
 
Leuk dat je meedoet met de Venneper Online Kerstbingo! De eerste in de geschiedenis van 
Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep. Het belooft een afwisselende, leuke en ook spontane avond 
te gaan worden. Wij hebben er nu al zin in! 
 
Wat vind je in deze envelop? 
 

 Je bestelde set bingokaarten. Één set bestaat uit drie gekleurde spelkaarten 
 Loten voor de loterij. Elke bingoset bevat 2 lootjes 
 En niet te vergeten, een vluchtig portie “ingrediënten” voor een gezellige avond 

 
Heb je prijs bij één van de spelen, weet je een antwoord of wil je gewoon een leuke foto naar ons 
toesturen via WhatsApp? Dit kan via telefoonnummer 06-83 906 287.  
Tip, sla dit telefoonnummer alvast op in je mobiele telefoon voordat de show begint. 
 
Dan de avond zelf, hoe gaan wij deze avond invulling geven en wat zijn de spelregels? 
Hieronder de uitleg voor de diverse spelelementen. 
 

1. Het Bingospel 
Het bingospel kent drie rondes, ieder met zijn eigen kaartkleur. Binnen elke ronde worden drie 
spelen gespeeld. Voor de kenners, we spelen met 75 nummers. Heb je bingo, bel dan naar de 
studio. Wij zullen je vervolgens vragen een foto van de bingokaart te maken en deze naar het 
nummer te WhatsAppen, dit ter controle van de kaart. Let op : zet een rondje om het nummer, 
zodat de kaart leesbaar blijft. Is het een valse bingo, dan zal er een ludieke prijs volgen. 
 
Spel 1 – 3de Prijs   Spel 2 – 2de Prijs   Spel 3 – 1ste Prijs 
1 rijtje horizontaal   2 rijtjes horizontaal   Volle kaart 
Voorbeeld    Voorbeeld    Voorbeeld 

     
 
 

2. Het Muzikaal woordspel 

 

Onze huisband zal na ieder spel een nummer spelen. Één bingoronde kent dan ook drie 
nummers. In totaal gaan er over de drie bingoronden 9 nummers gespeeld worden. Aan het 
einde van het bingospel volgt nog een medley, deze bestaat uit vier nummers. Onthoud goed de 
eerste letter van de titel van het gespeelde nummer, uiteindelijk vormt dit een woord. Weet je 
na de medley het antwoord, bel ons dan en wie weet ben jij de winnaar van een prachtige prijs. 
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3. De loterij 

 

Aan het einde van de show zal de trekking van de kerstloterij plaatsvinden. Elke set van drie 
bingokaarten heeft twee loten. Met deze loten maak je kans op mooie prijzen. In totaal zullen er 
50 prijzen verloot gaan worden. Heb je prijs, dan kun je deze ophalen bij Tuincentrum Suidgeest, 
Hoofdweg 1432 in Nieuw-Vennep. Dit kan op zondag 20 december tussen 13:00 en 16:00 en 
maandag 21 december tussen 14:00 en 18:00. Vergeet hierbij niet je lootje mee te nemen. 
 
 

4. Gekleurde kerstbal actie 

  
 

Bij de start van de show zal er een gekleurde kerstbal getrokken worden. Wil je kans maken op 
een prijs, dan is het aan jou om iets ludieks te bedenken met deze kleur. Maak er een foto van en 
stuur ons deze door via WhatsApp. De winnaar wordt dezelfde avond bekend gemaakt, waarbij 
de foto natuurlijk getoond zal gaan worden. 
 
 

5. Gouden bal len   

 
 

Heb je een borrelplateau besteld en daarin een Gouden Bal aangetroffen?  
Dan ben je de gelukkige winnaar van deze overheerlijke schaal. In de schaal zit de instructie welk 
nummer te bellen voor deze prijs. 
 

Wij wensen jou een hele gezellig avond! 

 

Vriendelijke kerstgroeten, 

Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep 


