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© Saaie Kerstdagen in het
v e r s ch i e t ?

© Niet als je deze kerstbingo
gaat spelen.

Wat moet je doen? Een rijtje volspe-
len tijdens deze Kerst.

Hoe? Verdeel de bingokaarten onder
enkele aanwezigen. Gebeurt er iets
wat op je kaart staat? Wegstrepen!

Zijn er spelregels? Nauwelijks. Ge-
woon een pen meenemen tijdens het
kerstdiner en spelen maar. De bingo
is ingedeeld in 6 categorieën, een toe-
lichting daarop staat hieronder.

Is de bingo voor Eerste of Tweede
Ke r s t d a g ? Dat maak je zelf uit. Je
kunt het op één dag spelen, je kunt
afspreken dat je op beide dagen de
bingokaart bij de hand houdt.

Moet je het spelen met het gezel-
schap met wie je Kerst viert? Hoeft
niet, je kunt de kaarten verdelen on-
der een club vrienden voordat ieder-
een naar z’n eigen familie vertrekt.
En dan maar onder tafel sms’en als de
vraag wordt gesteld wanneer je nou
gaat trouwen.

Wie heeft gewonnen? Degene die
het eerst een rijtje (van links naar
rechts) of een kolom (van boven naar
beneden) vol heeft. Of spreek onder-
ling een ander doel af (twee rijtjes, een
kruis, een ander patroon, een volle
kaart). En debatteer eindeloos over de
vraag of het uit de Allerhande gehaalde
gerecht nu wel of niet mislukt is.

Idee: Simon van den Berg
Vormgeving: Emmelien Stavast
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Liedje dat voorbij
komt op de radio

Commentaar van iemand

Wat er gegeten en
gedronken wordt

De cadeaus

Het gezelschap

Wat er verder gebeurt


