Burendag
Draaiboek Buurtbingo
Wat leuk dat je Burendag wilt gaan vieren! Ook dit jaar wordt dit weer een gezellige dag die de buurt
samen brengt. Of je nu een tafeltje met koffie en cake wilt neerzetten, een stukje entertainment wilt opvoeren,
of simpelweg in de deuropening even wilt babbelen… Burendag vieren we met elkaar!
Met dit draaiboek helpen we je hopelijk een stuk op weg om er een onvergetelijke dag van te maken.
Hieronder lees je hoe je een buurtbingo kunt organiseren, een gezellige aangelegenheid waarbij iedereen
ook nog eens prijzen kan winnen. Dit begint allemaal met een goede voorbereiding!

Voorbereiding
1.		 Vraag buren mee te helpen organiseren, vele handen maken licht werk
2.		 Bedenk samen (bijv. via Whatsapp) wie een goede spelleider zou zijn en ook direct waar en hoe
		 de buurtbingo plaats vindt
3.		 Meld je aan op www.burendag.nl en ontvang een Burendagpakket boordevol inspiratie
4.		 Nodig de buurt uit, dit kan via WhatsApp of een kaartje maar persoonlijk is het leukst
5.		 Informeer de wijkagent over jullie plannen en voorkom moeilijke vragen op de dag zelf
6.		 Maak het draaiboek voor de dag, som op wat er geregeld moet worden en vraag hierbij hulp aan buren
7.		 Check een dag van tevoren of alles geregeld is en zet eventueel de avond van tevoren alvast wat klaar

Tips & ideeën:

Zorg dat de spelleider
voor iedereen te horen
en te zien is.

Maak online je eigen
bingokaarten en print
ze uit (bijvoorbeeld op
www.bingobaker.com)
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Bedenk met
elkaar
leuke prijzen
, zoals
een bon voo
r hulp
in de tuin of
een
avond oppass
en...

Ook leuk; muziekbingo! Vul de kaarten
met liedjes uit een
playlist en zet ‘m
op shuffle!

Draaiboek ( Voorbeeld)

Tijd

Locatie

Activiteit

Benodigdheden

Opmerkingen

12.30

Huis v.d. organisatie

Verzamelen / spullen ophalen

- Burendagpakket
- Bingomolen & kaarten
- Prijzentafel
- Microfoon & versterker

Alles staat in de schuur,
deze is open

13.00

Buurtplein

Bingo klaarzetten

- Burendagpakket
- Bingomolen & kaarten
- Prijzentafel
- Microfoon & versterker

14.00

Buurtplein

Buurtbingo
(Ronde 1 & 2)

- Bingokaarten
- Pennen

Organisatie gaat de deuren
langs met de bingokaarten

15.00

Buurtplein

Pauze

- Koffie & thee

Organisatie gaat de deuren
langs met koffie & thee

15.30

Buurtplein

Buurtbingo
(Ronde 3)

- Bingokaarten
- Pennen

16.00

Buurtplein

Opruimen

- Vuilinszakken
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Jouw draaiboek
Tijd

Locatie
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Activiteit

Benodigdheden

Opmerkingen

Uitleg Buurtbingo
Buurtbingo Spelregels
Het spel buurtbingo is een loterij voor de hele buurt en wordt met meerdere buren gespeeld.
Het staat bekend om de spanning maar vooral de gezelligheid tijdens het spelen.
Het doel van buurtbingo is om als eerste speler een bepaald patroon op de bingokaart te hebben
doorgestreept. Dit patroon kan bijvoorbeeld eerst een horizontale rij zijn, vervolgens twee horizontale
rijen en tot slot een volle kaart. Als een speler als eerste dit patroon op de kaart heeft doorgestreept
roept deze hard “BINGO” zodat de andere spelers weten dat er een winnaar is.

Bingokaarten
Buurtbingo wordt gespeeld met de cijfers 1-75, waarbij een bingokaart bestaat uit 24 cijfers.
(5×5 hokken) In het midden van het formulier staat geen getal.
Aan de bovenkant van de kolommen staan de letters BINGO.
• De B-kolom bevat 5 cijfers uit de reeks 1 t/m 15
• De I-kolom bevat 5 cijfers uit de reeks 16 t/m 30
• De N-kolom bevat 4 cijfers uit de reeks 31 t/m 45
• De G-kolom bevat 5 cijfers uit de reeks 46 t/m 60
• De O-kolom bevat 5 cijfers uit de reeks 61 t/m 75
Ieder cijfer staat maximaal 1 keer op iedere bingo kaart. De cijfers staan willekeurig in iedere kolom.
Voorbeeld:

B

I

N

G

O

3

28

45

47

70

7

25

34

53

71

15

24

*

59

61

5

16

39

58

72

6

28

35

51

66

Valse Bingo
Let op, meedoen aan de buurtbingo is niet geheel zonder risico!
Een valse bingo betekent namelijk ook hier dat je een liedje moet zingen.
Check je bingokaart daarom goed voordat je “BINGO” roept...
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