
 

 

Welke nummers staan op de poster? Vul onder dàt nummer in het vierkantje de de letter van het antwoord in!  

Vul in de cirkel het huisnummer in waar de poster hangt voor een extra punt! 

Hou je verder aan de op dit moment geldende corona regels. 

 

 

 

Naam:………………………………………………………   Telefoonnummer:……………………………………….      Leeftijd: ………………. 

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

 



 

Zoals je kan zien heb je hèèl wat vakjes te vullen…. Moet ik 80 posters zoeken ? Nee, dat zal niet betekenen dat je 80 posters moet gaan zoeken!  Wij maken 

namelijk in de week van 21 t/m 27 december ook enkele vragen bekend op onze Facebookpagina en Instagram-account. Volg je ons nog niet? Ga dat dan snel 

doen      !   Ook zijn er posters met verwijzingen naar meerdere vakjes waar dezelfde letter in komt te staan.  

Denk er verder wel aan om als je een poster ziet hangen, even te controleren bij welk huisnummer dat deze poster hangt! Waarom? Dat is namelijk een 

bonuspunt!  Dat ene punt kan er wèl voor zorgen dat jij  wellicht een hèèl mooie prijs gaat winnen.  

Waar hangen de posters? Alle posters hangen binnen de bebouwde kom van Reuver en Offenbeek, ergens voor een raam. Misschien gaan ook aanwijzingen 

geven waar je moet gaan zoeken. Dat doen we dan ook via Facebook en Instagram….   

En dan nog enkele regeltjes…. Zoals jij ook weet zijn er op dit moment heel veel regels waar wij ons aan moeten houden. Ook nu doen we dat! Enkele belangrijke 

punten: 

• Denk aan de mondkapjesplicht! 

• Vanaf 12 jaar niet met meer dan 4 personen groepen vormen! Ben je ouder dan 12 jaar, ga dan dus niet met 4 vrienden/vriendinnen op zoek naar de 

posters. 

• Ga je met je ouders op zoek, dat mag. Maar niet als er nog een tweede gezin mee gaat lopen. 

• Denk ook als het nodig is aan de 1,5 meter afstand. 

• Kom je een andere groep tegen die ook aan het lopen is, ga dan niet samen verder zoeken naar de posters. 

• Ga niet naar binnen op drukke plekken. Daar zal je ook geen posters vinden. 

• Komen er nieuwe regels vanuit de overheid, hou daar dan altijd rekening mee! Wij willen namelijk ook graag gezond 2021 in en hopen zo snel mogelijk 

weer met minder regels groep te kunnen draaien. Dat maakt het voor ons allemaal leuker. 

Yes, ik weet de zin!  Dan heb je heel goed je best gedaan. Zorg dat op jouw formulier je naam, adres, leeftijd en mailadres staat. Doe het formulier uiterlijk 

maandag 28 december 2020 om 18:00 uur in de brievenbus op het adres Sint Annastraat 38. 

Op donderdag 31 december maken wij de winnaars bekend op Facebook en Instagram! 

      


