
BESSUM Bingo!
- Kies om de beurt een opdracht en voer deze samen uit.
- Opdracht voltooid? Streep deze dan door. 
- Heb je vier op een rij? Roep dan.. Bessum Bingo!
- Spreek thuis even af wat je wint bij een bingo.
- Geen zin om bingo te spelen? Gebruik deze kaart dan voor het 
spelen van de “Bessum Battle”. 

Trek je favoriete 
carnavaloutfit aan.

Loop in de polonaise 
van je slaapkamer 

naar de woonkamer.

Maak een knotsgekke 
carnavals-groeps-foto!

Zet je koptelefoon op 
en playback op een 

carnavals hit. Raad de 
ander welk nummer 

het is?

Zoek (of maak) 
confetti en gooi het 

in het rond.

Ga van links naar 
rechts met de 
Snollebollekes.

Tik 11x je hoofd, 
schouders, knie en 
teen aan. Vergeet 

je ook je oren, ogen 
en puntje van je 

neus niet?

Zet je favoriete 
carnavals hit op en 

geef een denderend 
optreden.

Dans als een: 
olifant, muis, giraf, 
konijn en natuurlijk 

als Scottie.

Dans mee met een 
liedje van de 

minidisco.

Roep een keer... kei 
en kei hard: “Hei of 

gin hei... Bessum!

Loop de polonaise 
achteruit van de 
voordeur naar de 

achterdeur.

Dans, al 
videobellend met 
een vriend, op je 

favoriete 
carnavalshit.

Versier je huis met 
slingers, ballonnen 

of serpetine.

Dans mee met de 
pinguindans en de 
papagaaientwist.

Zet je koptelefoon 
op en dans op een 
carnavals hit. Raad 

de ander welk 
nummer het is?

Bessum!



BESSUM BATTLE!
(KAMERTJE VERHUREN IN CARNAVALSSTIJL)

- Om de beurt zet je 1 streepje tussen twee stippen. 

- Heb je een vierkantje gemaakt? Kleur deze dan in jouw kleur en je 
hebt 1 punt verdiend!              Hierna ben je nog een keer aan de beurt.

- Maak je een vierkantje waar een Heibessumlogo in staat?  Dan kleur 
je deze, voer je een opdracht uit en krijg je niet 1, maar 2 punten! 
- De opdracht kun je kiezen van de Bessum Bingokaart. Zelf opdrachten 
verzinnen mag natuurlijk ook.
- Degene met de meeste punten wint het spel!

OF


