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Beste Davidsfondsleden,
Graag stellen we jullie een activiteit voor die we samen met de Davidsfondsafdelingen van Denderleeuw,
Welle en Teralfene hebben ontworpen.

Vergeet de klassieke zoektocht, waarbij je op een vastgelegd parcours een antwoord moet gaan zoeken op
een aantal vragen. Bij deze zoektocht is er immers maar één vraag : Vanuit welke plaatsen zie je de
windmolens langs de expressweg N45 tussen Aalst en Ninove.
Er zijn verschillende manieren om deel te nemen :
•

De echte speurneuzen gaan op zoek naar de verste plaatsen in de 4 windrichtingen en maken kans
op één van de acht hoofdprijzen met een waarde tot 200 EUR.

•

Iedereen die minstens 1 waarnemingsplaats doorstuurt vanwaar je de molens kan zien, maakt kans
om één van de meer dan 100 waardebonnen met een waarde van 10 EUR te winnen.

•

Stuur een foto in voor de fotowedstrijd en/of tekening voor de teken/kleurwedstrijd, waarbij
eveneens mooie prijzen te winnen zijn.

Je kan individueel deelnemen. Een deelnemingsformulier kost slechts 3 EUR.
Maar het wordt leuker en makkelijker als je deelneemt met een groepje vrienden, buren, familie of met de
leden van je fiets- of wandelclubje. Zo kan je het speurwerk opdelen. Bestel je minstens 5 formulieren, dan
krijg je bovendien de garantie dat je al minstens 1 waardebon van 10 EUR wint.
Deelnemingsformulieren kan je bestellen via mail, telefonisch via 053/66.10.43 of bij de bestuursleden van
het Davidsfonds.
In het kader van de actie “steun je vereniging” die door onze gemeente wordt georganiseerd,
kan je de deelnemingsformulieren ook aankopen door je oude gele zakken of GFT-stickers
te bezorgen bij één van de bestuursleden van het Davidsfonds.
Deze unieke samenwerking tussen een aantal Davidsfondsafdelingen in de Denderstreek wordt mogelijk
gemaakt door de bereidwillige medewerking van talrijke sponsors !
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

