
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huiskamerbingo op KONINGSDAG 27 april  
Doe mee!  
 
Voor wie en hoe kun je meedoen?  
Ben je 65 jaar of ouder? Meld je snel aan op nummer 030-7001515 (het 
telefoonnummer van Houten voor Houten). 
Zeg dat je mee wil doen aan de huiskamerbingo. Geef je naam en adres 
en telefoonnummer op en geef aan of je met één of twee personen 
mee wilt doen. Dit is mogelijk tot vrijdag 24 april 12.00 uur. 
 
Hoe krijg je een bingo kaart? 
Op 27 april wordt de bingo kaart, rond 12.00 uur op je huisadres 
gebracht met daarbij een lekkere oranje tompouce. 
 
Hoe krijg je uitleg en hoor je de getallen die afgeroepen worden? 
Je stelt tijdig je radio af op 107.3FM of via de website van Omroep 
Houten. Het programma begint om 15.00 uur en eindigt om16.00 uur. 
Aan het begin van de uitzending wordt uitgelegd hoe het spel werkt. Op 
de achterkant van de flyer vind je extra uitleg van het spel. 
Wanneer je een BINGO!! hebt, dan bel je naar het nummer van de 
omroep. Dit staat vermeld op je bingo kaart. Dan wordt je kaart 
gecontroleerd (er is een kopie van de kaarten). Als je belt kom je live in 
de uitzending. Wanneer je prijs hebt bezorgen wij deze prijs bij je thuis. 
 
Hoe leuk is dit? 
Heel leuk! Een uur lang plezier.. 
Koningsdag vieren in je eigen huiskamer! 
Geef je snel op!! 
 
Wie organiseren deze bingo?  
Het is een idee vanuit Houten voor Houten. Inwoners van Houten   
brengen hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar en verzamelen goede 
ideeën.  
Deze actie wordt verder ondersteund door de Lionsclub Houten, 
KRACHTIGPLUSHOUTEN, Evangelie Gemeente Houten, Michel, De 
Echte Bakker Het Oude Dorp en Omroep Houten 



 

Bingo Spelregels uitleg                 

Bingo digitaal 

Wij spelen online bingo met 75 ballen bingo met een 5x5 kaart.  

 

75 Ballen bingo spelregels 

De spelregels van bingo met 75 ballen zijn eigenlijk hetzelfde als dat je wellicht gewend bent 

uit de grote bingohallen en zalen. Hier speel je met bingokaarten met een 5x5 matrix. Het 

middelste vakje wordt alvast gratis weggegeven. Er zijn dus 24 vakjes om te vullen in deze 

bingo kaart. 

 De kolom B bevat 5 getallen uit de reeks de getallen 1-15 

 De I kolom heeft 5 getallen uit de reeks 16-30 

 De N-kolom 5 getallen uit de reeks 31-45 

 De G-kolom 5 getallen uit de reeks 46-60 

 En de O-kolom 5 getallen uit de reeks 61-75 

De uitleg van het spelverloop is redelijk simpel. De ballen één voor één vallen. Vroeger was 

het de spelleider die de ballen uit de bingomolen haalde, en dit getal opnoemde. De speler 

zoekt op zijn bingo kaarten op of dit nummer erop staat en streept dit weg als dit het geval is. 

Hoe het spel gespeeld wordt zal uitgelegd worden tijdens de uitzending op Koningsdag. Er 

zullen diverse speelrondes zijn en er kunnen kleine prijsjes gewonnen worden die thuis 

worden bezorgd. 

Bij BINGO! moet u bellen met telefoonnummer 030-3020765  Radio Omroep Houten 

Veel speelplezier! 


