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ANWB Achterbankbingo Vliegtuig

Naam:

Het spel is simpel: kijk onderweg in het vliegtuig of je de items 
op je bingokaart ziet, kruis ze aan en wie als eerste alles 

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

Haal je gratis Blijrijderspakket op
Samen met Specsavers maakten we een leuk én leerzaam pakketje voor de 
kinderen in het vliegtuig. Voor ANWB-leden vanaf 3 juli gratis af te halen in 
alle Specsavers- en ANWB-winkels. OP=OP!

Dit is een actie van de ANWB i.s.m. Specsavers. Voor meer informatie kijk www.anwb.nl/achterbankbingo. 
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