
Voornaam en naam:   ........................................................................................................................................................................

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

Leeftijd:   ............................ Telefoon:   ................................................................................................................................

(zonder deze gegevens kunnen we de winnaars niet contacteren – gelieve na te kijken op volledigheid en leesbaarheid)

Beste ouders,
Voor de zevende keer organiseert RINGtv samen met de stad Vilvoorde en in samenwerking met de Vilvoordse handelaars een tekenwedstrijd met als 
onderwerp: ‘De Sint komt’. Laat uw kind zeker de voorzijde van dit formulier intekenen met materiaal naar keuze.

Praktische punten:
De wedstrijd wordt opgedeeld in twee leeftijdscategorieën: tot 7 jaar en vanaf 8 jaar tot … Per leeftijdscategorie zijn er 3 winnaars en worden er 10 
aanmoedigingsprijzen uitgedeeld. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en mogen mee met de Sint op de boot varen. Op de boot krijgen de 
winnende kinderen een mooie prijs aangeboden door RINGtv, Stad Vilvoorde en de Socialistische Mutualiteit Brabant, alsook een chocoladepakket van 
Valentino chocolatier. 

De tekeningen moeten ten laatste tegen dinsdag 7 november 2017 opgestuurd worden naar: Stad Vilvoorde – Administratief Centrum Mattenkot – 
dienst cultuur en evenementen (tel.: 02 255 79 52 – connie.van.keer@vilvoorde.be) – Lange Molensstraat 44 – 1800 Vilvoorde. Of u kan ze ook 
afgeven in alle kantoren van de Socialistische Mutualiteit in het arrondissement Halle-Vilvoorde en bij RINGtv, luchthavenlaan 22 te 1800 Vilvoorde. 
De tekening kan ook gedownload worden via www.vilvoorde.be.

RINGtv, de stad Vilvoorde en de Vilvoordse handelaars

BELANGRIJK NIEUWS: NAAR VILVOORDE OP ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017!
De Sint en zijn Zwarte Pieten worden per schip om 10 uur verwacht aan de Steenkaai. Het college van burgemeester en schepenen zal er de hoge gasten 
plechtig verwelkomen. Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen een bezoek brengen aan de Sint in het Administratief Centrum Mattenkot. 
Om 14 uur vertrekken de Sint en zijn gevolg voor een wandeling door het handelscentrum van Vilvoorde

De Sint komt...

TEKENWEDSTRIJD

Volg ons op ringtv.be en



DE INTOCHT VAN DE SINT


