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Winters Letterspel – december 2020
Al maandenlang proberen we samen de strijd tegen een onzichtbare vijand te winnen. De feestdagen zullen er dit jaar
anders uit zien dan normaal. Dit betekent niet dat bewegen en genieten van de buitenlucht niet belangrijk zijn ! Daarom
nodigen we je uit om uit je kot te komen en deel te nemen aan ons

winters letterspel
De opdracht is eenvoudig : verzamel zoveel mogelijk letters, maak hiermee een leuk,
lang, origineel … woord en win een leuke prijs.
Vanaf begin december zullen er op 20 verschillende plaatsen in Zerkegem letters
opgehangen worden (te zien vanaf de openbare weg, het is niet nodig om privaat
domein te betreden). Tijdens je fiets- of wandeltochtjes noteer je de combinatie cijferletter die op deze affiches vermeld staan en je brengt de letters over in het juiste vakje
hieronder. Met de letters die je onderweg gevonden hebt, maak je scrabble-gewijs een
woord, en noteert dit ook op onderstaand formulier.
Om kans te maken op een prijs deponeer je het formulier ten laatste op 31 december 2020 in de brievenbus in de
Jabbekestraat 18 (in Zerkegem). De jury zal uit de inzendingen de leukste, origineelste, meest volledige inzendingen … kiezen
en met een extra (gezinsvriendelijk) prijsje belonen. Ook de andere deelnemers mogen een leuke attentie verwachten.
De Gezinsbond wil er zijn voor álle gezinnen, daag gerust andere gezinnen uit om deel te nemen (extra deelnameformulieren
vind je op www.gezinsbondzerkegem.be) !
Veel plezier en alvast een heel gelukkig én gezond 2021 gewenst !

Deelnameformulier WINTERS LETTERSPEL (december 2020)
Naam : …………………………………………………..…………..

Adres : ……………………………………………………………………….………….

Lid Gezinsbod : ja / neen

Lidnr. : …………………………………………………
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Woord : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formulier indienen ten laatste op 31 december 2020 in de brievenbus van Jabbekestraat 18, Zerkegem.
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