
Op vrijdag 5 maart 2021 organiseerde KC Harich een online bingo. 

Omdat er momenteel weinig te beleven is en het korfballen op een heel laag pitje staat, wilden we 

vanuit KC Harich graag iets organiseren. Op dit moment zijn er weinig inkomsten voor de club en 

daarom wilden we iets organiseren waarmee we ook inkomsten konden genereren. Zo kwamen we 

op het idee om een online bingo te organiseren. We hadden hierover al positieve geluiden gehoord 

vanuit de voetbalverenigingen De Wâlde en Balk. Van laatstgenoemde club konden we ook nog eens 

veel materialen gebruiken waardoor we zelf niet opnieuw het wiel hoefden uit te vinden.  

Vooraf hoopten we op een afname van minimaal 50 kaarten, maar dat aantal hadden we zomaar 

bereikt. Uiteindelijk zijn er 137 kaarten verkocht aan 76 deelnemers/gezinnen!  

Op één kaart stonden 5 bingokaartjes voor 5 bingorondes en per kaartje werden drie rondes  

gespeeld.  De eerste ronde was voor de bovenste rij, daarna voor de PLUS-vorm en bij de laatste 

ronde voor de volle kaart. 

Onze locatie was in de Mindfulness ruimte van Rommy Elgersma. Een perfecte ruimte om de online 

bingo te organiseren. De deelnemers kregen de bingokaarten samen met een link via de mail 

toegestuurd, zodat ze via Zoom online konden deelnemen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we 

hulp gehad van Jeroen van Casteren. Hier waren we ontzettend blij mee. 

Om 20.00 uur opende Arend de bingo en gingen we van start. Het leuke was dat wij iedereen in 

beeld hadden die meedeed; jong, oud, pakes en beppes, korfballers, niet korfballers, voetballers, 

enz. Onder het genot van een hapje en een drankje en soms veel lawaai, werden de ballen getrokken 

en de nummers opgenoemd door Jornt en Arend. Arend had vooraf verteld dat er ook een prijs te 

winnen was voor de origineelste foto die de deelnemers thuis moesten maken. Hier werd volop op 

gereageerd en in de pauze werden deze foto’s vertoond. Heel erg leuk om te zien! 

Om 22.30 uur werd de laatste prijs uitgereikt en werden er nog twee bingokaarten uit de grabbelton 

gehaald die ook nog eens mooie prijzen opleverden. 

We willen de deelnemer en de sponsors ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Met deze activiteit 
heeft de korfbalclub een mooi bedrag in ontvangst kunnen nemen.  

Ook willen we Peter Schilstra bedanken voor het rondbrengen van de prijzen.  

 

Wat ons betreft was het een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar! 

 

Groeten van de Bingocommissie Arend Siemonsma, Jornt Elgersma en Froukje van der Wal 

 

Hieronder de prijswinnaars. 

 

1e ronde 

1e prijs: Jenga spel van Jongsma’s geschenkenhuis: Yvonne Veldman 

2e prijs: Geen Paniek spel van Jongsma’s geschenkenhuis: Fam. Tiemersma 

3e prijs: Waardebon Steegenga: Rutger Feenstra 



 

2e ronde 

1e prijs: Kubb spel van Jongsma’s geschenkenhuis: Alie Klijnstra 

2e prijs: Douchepakket van de Etos: Marije Brandsma 

3e prijs: Waardebon De Boer: Douwe Koopmans 

 

3e ronde 

1e prijs: Waardebon voor oranjekoek met het bakkerij Prins recept. Bakkerij de Vries Koudum : Jack 

Bergsma 

2e prijs: Skeelers van Jongsma’s Geschenkenhuis: Wiebe Geertsma (Rienk van der Wal op de kaart 

van pake) 

3e prijs: Horloge Arie de Koning: Arjen Bergsma 

 

4e ronde 

1e prijs: Waardebon Teernstra: Hedzer Schram 

2e prijs: Knipbeurt+ shampoo bij Rommy vd Heide: Stefan Stegenga 

3e prijs: Groot dopsleutelset Vakman Bergsma: Hedzer Schram 

 

5e ronde 

1e prijs: Kleine dopsleutelset Vakman Bergsma: Jildert Koopmans 

2e prijs: Saunabon Freddy Haantjes: Gonny van Rijs 

3e prijs: Waardebon Steegenga: Kyra Bouma 

 

Origineelste foto: Prijs: PLUSpakket: Jildau de Vries en Anne Marije Terluin. 

1e ronde grabbelton: Prijs: Horloge van Arie de Koning: Iris Koopmans 

2e ronde grabbelton: Prijs: PLUSpakket: Matthieu Hofstra 



 

 


