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Doe mee en win!
Brabants Dagblad en Carnavalsstichting Tilburg nodigen alle kinderen uit om zich helemaal uit
te leven op de jaarlijkse carnavalskleurplaat, een vrolijke tekening van Jeroen de Leijer met als
thema het Tjeukefist voor kinderen van 0-12 jaar in 013 op maandag 7 februari van
14:00 uur tot 18:00 uur. De mooiste en origineelste inzendingen worden beloond met
prachtige prijzen. Je mag de tekening elk gewenst kleurtje geven, uitknippen, opplakken,
natekenen, uitvergroten, verven of versieren met andere materialen…. Alles is mogelijk!

We zijn heel benieuwd naar het resultaat.
Je kunt meedoen door de kleurplaat met de ingevulde bon
vóór zaterdag 26 februari op te sturen naar of tijdens
kantooruren uiterlijk vrijdag 25 februari in te leveren bij:

inleveren

opsturen

Hypotheek & Wonen Tilburg
Hart van Brabant Makelaardij
Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg

Hypotheek & Wonen Tilburg
o.v.v. carnavalskleurplaat
Postbus 729
5000 AS Tilburg

Er zijn voor drie leeftijdsgroepen individuele prijzen beschikbaar:
• Meerdere royale cadeaubonnen

De leeftijdsgroepen zijn:

• 5 x 2 dagkaarten voor Speelboerderij De Vossenberg

• Kinderen tot en met 7 jaar

• 2 kinderen krijgen 4 vrijkaarten voor de
familievoorstelling “101 Dalmatiërs”
Datum: vrijdag 18 maart
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Tilburg | www.theaterstilburg.nl

• Kinderen van 8 en 9 jaar
• Kinderen van 10 jaar en ouder

De individuele prijzen worden door Prins Frans-Jan d’n Irste uitgereikt tijdens de kinderoptocht, dinsdag 8 maart op de Heuvel in Tilburg.
Kinderen van Tilburgse basisscholen kunnen ook met de hele klas meedoen. De meeste scholen hebben hiervoor kleurplaten aangevraagd bij
Brabants Dagblad. Onder de deelnemende klassen worden de volgende leuke groepsprijzen verloot:

• Bezoek aan Nederlands Leder- en schoenenmuseum
voor 1 groep

• Bezoek aan Safaripark Beekse Bergen voor 2 groepen

• Bezoek aan Recreatiebad Stappegoor of
Sportcentrum Reeshof voor 4 groepen

• Bezoek aan Bioscoop Euroscoop voor 3 groepen

Recreatiebad Stappegoor
Sportcentrum Reeshof

• Bezoek aan Dierenpark De Oliemeulen voor 1 groep

• Rondleiding WILLEM II-stadion voor 4 groepen

• Bezoek aan Lolland voor 1 groep

Kinderen die samen met de klas meedoen,
dingen overigens ook gewoon mee met de
individuele prijzen.
Vier klassen die in de prijzen vallen worden
vrijdagmiddag 4 maart bezocht door Prins van
Kruikenstad Frans-Jan d’n Irste, zijn adjudant,
de Raad van XI en de Hofkapel!

KLEUR, PLAK, KNUTSEL OF VERF EN WIN PRACHTIGE PRIJZEN!
Dus pak kleurpotloden, stiften, schaar, plakstift of ander knutselmateriaal en doe je best!
Mijn naam is ...................................................................................................................................................................
Ik zit in groep .......................School................................................................................................................................
Mijn adres is ...................................................................................................................................................................
Postcode ........................................................................................................................................................................
Plaats .............................................................................................................................................................................
Mijn leeftijd is ......................jaar, en mijn telefoonnummer is .........................................................................................
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