1 MEI SUPER BINGO!
Niet meer weg te denken uit de Feestweek!
Na het overweldigende succes van 2018 in een overvolle bingotent, nu de Super Bingo 2019!
Grotere prijzen, meer rondes, gratis extra ronde, bediening aan tafel, hapjes op tafel, alle ingrediënten
voor een geweldige Super Bingo!
Bingo, wie kent dit spel nu niet? Je weet wel dat spel met de 75 genummerde balletjes in een soort bol met
een slinger, een kaart met 25 vakjes en 24 cijfers. Je hebt een pen nodig. Er wordt aan het molentje
gedraaid en een balletje gepakt. Staat het nummer van het getrokken balletje op je kaart, gespannen
luisteren en dan afstrepen maar. Wie heeft als eerste het bovenste rijtje of de hele kaart afgestreept en
vol? Die roept: BINGO!! En heeft prijs!!
Het kan gaan om grote of kleine prijzen, echte serieuze of juist grappige en misschien zelfs wel
onzinprijzen, dat kan allemaal. Je kunt het thuis spelen, in de kantine van je sportclub, in het wijkgebouw
of met je oma in de recreatiezaal, en zelfs in een Feesttent. Groot of klein, jong of oud, man of vrouw,
iedereen kan het!
Je kunt het spelen voor een goed doel maar ook lekker voor ‘je eigen’. Wist je trouwens dat er
verschillende variaties zijn op dit klassieke Bingospel? Zo is er bijvoorbeeld een muziekbingo, maar ook een
verhalenversie, een kleurenversie, de laatste tijd helemaal ‘hot’ een kentekenversie en wie weet wat nog
meer?
Nou vooruit, we lichten een klein tipje van de bingoprijzensluier op. Zomaar een paar prijzen: Wat dacht je
van de restaurantronde met Winning Diners, Rondje Boodschappen, Klusronden of Win een fiets of heb je
niets en niet te vergeten de Toys van Joy’s.
Je speelt de hele avond mee voor €7,50. Daar krijg je 5 kaarten en een gratis extra ronde voor. Bij twee
setjes ontvang je de originele BrulBingoPul!
We beginnen al om 19.30 uur, de bar is open en er is bediening aan tafel; dus we zien wel hoe laat het
wordt.
Uw gastvrouw Marieke en gastheer Nico heten u van harte welkom in het Bingo Paleis!

