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We spelen Wandelbingo, doe je mee?
Meedoen is simpel en leuk, voor groot én klein. Zo speel je mee:
1.

Vraag aan mama of papa om de Wandelbingo af te drukken (beide kanten). Elk kindje mag één
wandelbingo spelen.

2.

Kies een stift, potlood of pen in jouw lievelingskleur.

3.

Kom wandelen op Domein Polderwind op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 mei 2021 en vergeet jouw
Wandelbingo en lievelingsstift, -potlood of –pen niet!

4.

Wandel rond het meer en volg het wandelpad. Kijk goed rondom jou tijdens de wandeling, zowel op het
meer, in de struiken, op de grond en in de lucht. Zie jij iets dat ook op een afbeelding van de Wandelbingo
staat? Check! Maak er dan een kruisje op.

5.

Heb je na jouw wandeling alle afbeeldingen ook in het echt gezien? BINGO! Vul onderstaand strookje in om
kans te maken op een lekker ijsje bij jouw volgend bezoek. Je mag jouw ingevulde Wandelbingo & strook
afgeven aan de receptie in het hotel of in onze brievenbus doen (aan de slagboom op de parking).
Op woensdag 2 juni maken wij op onze Facebook pagina de winnaar bekend, die van ons per e-mail een bon
voor een gratis ijsje krijgt.
Veel plezier & succes!
Lieve groeten,
Team Domein Polderwind

BINGO? Doe mee en maak kans op een gratis ijsje!
Deze wedstrijd loopt van vrijdag 28 tot en met zondag 30 mei 2021 op Domein Polderwind. Per kind tot 12 jaar,
mag je 1 strook invullen en deelnemen.
Heb je alles gezien en aangeduid? BINGO! Geef ons jouw wandelbingo met strookje af aan de receptie of doe het
in de brievenbus!
Wij maken de winnaar bekend op woensdag 2 juni 2021 op onze Facebook pagina. De winnaar krijgt een bon voor
een gratis ijsje per e-mail toegestuurd. Have fun!
Naam + voornaam kind: ………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd (tot 12 jaar): ……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres van mama of papa: ………………………………………………………………………………………………………….
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