
Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?

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

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:

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!



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

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

Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?
ANWB Achterbankbingo 

Naam:

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!



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

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

Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?
ANWB Achterbankbingo 

Naam:

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!



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

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

Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?
ANWB Achterbankbingo 

Naam:

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!



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

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

Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?
ANWB Achterbankbingo 

Naam:

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!



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

Pech
onderweg?

Bel direct
088 2692 888  

Waar je deze vakantie ook heen gaat, de ANWB gaat met 
je mee! Op anwb.nl/reisvoorbereiding vind je praktische 
info over verkeersregels, verkeersdrukte, tol en brandstof 
in Europa. Tip: met de gratis ANWB Onderweg app 
maak je snel contact met de Wegenwacht als je 
onverhoopt pech krijgt. Fijne vakantie!!

Zwarte auto

Kale man

Wegrestaurant

Groene auto

Camper

Water

Bruine auto

Motor

Regen

Ambulance

Vogels

Man met bril

Rode auto

Tablet

File

Grijze auto

Heb je alles gezien, lekker getekend en al BINGO geschreeuwd?
ANWB Achterbankbingo 

Naam:


