
Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

ANWB Achterbankbingo 

50

Rode auto

Snelheidsbord 50

Vliegtuig

Vrouw met zonnebril

Zon

Motor

Groene auto

Wegrestaurant

Pion

Grijze auto

Vlag

Water

Blauwe auto

Camper

Auto met
vouwwagen

Zwarte auto

Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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



Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Man met baard

Grijze auto

Vliegtuig

Gele auto

Vogels

Pion

Blauwe auto

Vrachtwagen

Witte auto

Snelheidsbord 70

Tunnel

Koe

Tablet

Boom

Afslagbord

Rode auto

70

ANWB Achterbankbingo 
Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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



Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Witte auto

Regen

Windmolen

Auto met dakkoffer

Boom

Vlag

Blauwe auto

Afslagbord

Rode auto

File

Politie

Bruine auto

Vogels

Tablet

Groene auto

Vliegtuig

ANWB Achterbankbingo 
Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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



Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Blauwe auto

Fabriek

Motor

Politie

Zon

Caravan

Gele auto

Rode auto

Vlag

Snelheidsbord 50

Fiets

Camping

Windmolen

Zilveren auto

Wegrestaurant

Groene auto

50

ANWB Achterbankbingo 
Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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



Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Koffie

Boom

Gele auto

Water

Groene auto

Pion

Witte auto

Vogels

Tablet

Zwarte auto

Koe

Vliegtuig

Taxi

Zon

Vrouw met zonnebril

Blauwe auto

ANWB Achterbankbingo 
Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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



Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Zwarte auto

Kale man

Wegrestaurant

Groene auto

Camper

Water

Bruine auto

Motor

Regen

Ambulance

Vogels

Man met bril

Rode auto

Tablet

File

Grijze auto

ANWB Achterbankbingo 
Naam:

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

gespot heeft, maakt BINGO en wint het spelletje.

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

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


