
   

             met dank aan 

       en Spar Bulcaen 

 

D E E L N A M E F O R M U L I E R  

Coronawandeling  Sint-Lodewijk – 8 tot 31 maart 2021  
Start: Pladijsstraat 278, Deerlijk  

  “Buurthuis Sint-Lodewijk”  - info aan het raam. 

Gele pijlen: 7 km – rode pijlen: 3 km 

Naam en voornaam:        

Gemeente:       Leeftijd:   jaar   

telnr:     

Datum van deelname:   afstand:   

Alle geregistreerde deelnemers zijn verzekerd. Bij ongeval  

bel 0474 35 11 08 of mail frans.beunens@telenet.be  

Uit alle afgeleverde deelnameformulieren zijn op basis van 2 

vragen een aantal naturaprijsjes te winnen.  
 

Vraag 1: Onderweg staan de vlaggen van OKRA, KWB en 

Femma. In welke straat?       

Schiftingsvraag: hoe oud zijn de oudste vijf deelnemers 

samen?         jaar 
 

Dit formulier na de wandeling in de brievenbus deponeren in 

de Kapelstraat nr 4 (naast Spar Bulcaen, aan de kerk). 
 

Winnaars worden opgebeld op 6 of 7 april met de melding 

waar en wanneer ze hun prijs coronavrij kunnen afhalen. 
  

   

              met dank aan 

         En Spar Bulcaen 
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