
Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Als je opschiet, kun je 
vandaag nog rustig  

aan doen. 

Die A1 heet niet voor 
niks zo: eerste rang 

naar Twente.

We scheppen alleen 
lekker eten op. 

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en  

Tukkers. #eigenwijs

Een tuin in het oosten 
is zo gek nog niet.

Normaal doe je maar 
bij onze zuiderburen. 

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er  

wel 626.586. 

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Als tijd ons kost-
baarste bezit is dan 
is Twente de rijkste 

regio.

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Wat de Twentse boer 
niet kent, is van harte 

welkom.
Onmeunig!

Rustig aan, tijd zat. Terug naar de natuur? 
Hoeft niet. Ben ik al.

100% Twents.  
100% nuchter.

Spelleider blad 
Print dit spelleider blad en knip 

de teksten uit. Maak er propjes 
van en stop ze in een grabbelbak.  

Spelen maar!

Genieten. Tijd vergeten. 
Rustig aan doen. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Echt geluk zit in een 
klein hoekje van  

Nederland.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Van plat proaten is  
nog nooit iemand dik 

 geworden.

Beloofd is beloofd



Als je opschiet, kun je 
vandaag nog rustig  

aan doen. 

Die A1 heet niet voor 
niks zo: eerste rang 

naar Twente.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

100% Twents.  
100% nuchter.

Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Genieten. Tijd vergeten. 
Rustig aan doen. 

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

100% Twents.  
100% nuchter.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Echt geluk zit in een 
klein hoekje van  

Nederland.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Normaal doe je maar bij 
onze zuiderburen. 

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

100% Twents.  
100% nuchter.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Onmeunig!

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Rustig aan, tijd zat. Terug naar de natuur? 
Hoeft niet. Ben ik al.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

100% Twents.  
100% nuchter.

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Beloofd is beloofdWe scheppen alleen  
lekker eten op. 

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

100% Twents.  
100% nuchter.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Genieten. Tijd vergeten. 
Rustig aan doen. 

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Echt geluk zit in een 
klein hoekje van Neder-

land.

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

100% Twents.  
100% nuchter.

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Onmeunig!

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Beloofd is beloofd Rustig aan, tijd zat.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

100% Twents.  
100% nuchter.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Als je opschiet, kun je 
vandaag nog rustig  

aan doen. 

Die A1 heet niet voor 
niks zo: eerste rang 

naar Twente.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

100% Twents.  
100% nuchter.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Normaal doe je maar bij 
onze zuiderburen. 

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Beloofd is beloofd

We scheppen alleen  
lekker eten op. 



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Als je opschiet, kun je 
vandaag nog rustig  

aan doen. 

Onmeunig!Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Genieten. Tijd vergeten. 
Rustig aan doen. 

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

100% Twents.  
100% nuchter.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Die A1 heet niet voor 
niks zo: eerste rang 

naar Twente.

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Ich bin ein Tukker –  
en daar zit geen woord 

Twents bij.

Als tijd ons kostbaarste 
bezit is dan is Twente de 

rijkste regio.



Want in Twente hebben we tijd zat 
voor een spelletje met elkaar. 

Tukker bingo

Print de kaart uit  
en spelen maar.

Die A1 heet niet voor 
niks zo: eerste rang 

naar Twente.

Je hebt trendwatchers, 
trendvolgers en Tukkers. 

#eigenwijs

Een tuin in het oosten  
is zo gek nog niet.

Drie wijzen uit het 
oosten? Ik tel er wel 

626.586. 
Rustig aan, tijd zat.

Van plat proaten is nog 
nooit iemand dik  

geworden.

Tukkers eigenwijs?  
Dat maken we zelf  

wel uit. 

Brommers kieken.  
Tinder op z’n Twents.

Genieten. Tijd vergeten. 
Rustig aan doen. 

Wat de Twentse boer  
niet kent, is van harte  

welkom.

Niks moet in Twente. 
Behalve niks moeten. 

Wees trots op wie je 
bent, ook al kom je 

niet uit Twente.

Als je opschiet, kun je 
vandaag nog rustig  

aan doen. 

Het is hier zo mooi,  
je ziet niks.

We scheppen alleen  
lekker eten op. 

100% Twents.  
100% nuchter.


