NINOVE

van 29 juni tot 26 november 2019

DE HELDEN VAN NINOVE
ROTARY HERNE - MARKVALLEI en ZV ROS BEIAARD

Actie ten voordele van Foundation Jana De Koker VZW
Voor een aangenamere leefomgeving in de kinderziekenhuizen
Meer info op de website www.foundationjanadekoker.be
Formulieren:

- Vertreklokaal Hotel-Restaurant DE CROONE, Geraardsbergsestraat 49, Ninove
(vanaf 11h) - tel. 054 333003 - www.restaurantdecroone.be
gesloten maandagmiddag, zaterdagmiddag en zondagavond

- Dienst Toerisme Ninove, Burchtstraat 44, 9400 Ninove
tel. 054 313285 - openingsuren: zie www.ninove.be/openingsuren-dienst-toerisme
voormiddag 10h-12h / zaterdag en zondag enkel juli-augustus

- Cafetaria GC Hof Ten Hemelrijk & Dienst Toerisme, Kloosterstraat 7, Opwijk
tel. 052 354115 - 0479 845676 - iedere dag open vanaf 11 uur, behalve op maandag gesloten
op maandag of voor 11 uur kan u terecht in de burelen van de dienst Toerisme.

- De Zoete Inval, Sint Niklaasstraat 33, Herfelingen
tel. 054 566677 - open vanaf 10 uur, gesloten op dinsdag en woensdag - verlof van 12/8 t.e.m. 28/8/2019

- Cindy De Mul-Stijn De Koker, Klaverstraat 48, Aalst
foundationjanadekoker@hotmail.com - tel. 0495 109051

Deelname:

€ 10,00 per zoektocht - iedereen prijs!
Iedere deelnemer ontvangt een waardevolle prijs. De winnaar van elke zoektocht
bekomt een ballonvaart voor 2 personen. Iedereen bekomt een waardevolle prijs.
Elektrisch toestel voor de 20de, 40ste. 60ste, 80ste, 100ste, 120ste, 140ste, enz. Wie
niet meedoet aan de zoektocht kan de actie steunen door het oningevuld antwoordblad
met naam en adres terug te bezorgen en ontvangt een fles cava.

TOMBOLA - MOUNTAINBIKE

Neem deel aan beide zoektochten en verhoog uw kans om de fiets te winnen

- WANDELZOEKTOCHT (4 km): Toeristische zoektocht beperkt tot 24 zoekvragen.
- FOTOZOEKTOCHT (4 km): Eenvoudige fotozoektocht met 24 te zoeken foto’s.
Eventuele wijzigingen tijdens de zoektochten staan op www.zvrosbeiaard.be
Organisatie:

D’Haeseleer Michel - Elpers Hugette - Rottiers Vic - Maes Julienne

Prijsuitreiking: Zaterdagnamiddag 14/12/2019 in Hotel-Restaurant De Croone
--- Tover een lach op het gezicht van een ziek kind --Steun de zieke kindjes met sponsoring of doe een wijn/champagneaankoop.
Contact: mike.dhaeseleer@skynet.be - tel. 054 567303

