
DORPELTREKKING BINGO! 
 
Ga op pad in je eigen buurt en probeer deze dingen te spotten. 
Zet een kruisje over wat je ziet. 
Heb je 5 kruisjes op een rij horizontaal, verticaal of schuin?  
Roep dan heel luid Bingo! 
 
 

insect vogel vuilnisbak gele bloem bal 

tekening met 
stoepkrijt 

rijdende auto tuinkabouter witte deur rode deur 

Mariabeeldje 
groene 

brievenbus 
postbode knuffelbeer hond 

wit laken boom speeltuin fietser 
regenboog (echt 

of tekening) 

geel huis wandelaar poes bankje paarse bloem 
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DORPELTREKKING BINGO!  
 
Ga op pad in je eigen buurt en probeer deze dingen te spotten. 
Zet een kruisje over wat je ziet. 
Heb je 5 kruisjes op een rij horizontaal, verticaal of schuin?  
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rijdende auto rode deur poes Mariabeeldje hond 
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stoepkrijt 
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groene 
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