Zoektocht voor jong & oud!
Ga op zoek naar de letters die bij de deelnemende handelaars verstopt
kunnen zitten en los het raadsel op de achterkant van dit formulier op.

Vanaf vrijdag 10 december ’21 tot zondag 9 januari ’22 hebben jullie de
mogelijkheid om deel te nemen aan deze winterzoektocht.
Het is ook hét uitgelezen moment om bij de deelnemende handelaars
uw kerstcadeautjes aan te kopen. UNIZO roept op om te WINKELHIEREN
en zo onze lokale handelaars te steunen. Het is meer dan nodig!
1 handelaar wint de eretrofee van “Mooiste kerstetalage van PittemEgem 2021”. Hoe? Breng op de achterkant uw stem uit. Uw stem, samen
met die van de vakjury, zal bepalen welke handelszaak de eretrofee wint.
Als deelnemer kunt u ook een prijzenpakket winnen van onze Pittemse
handelszaken. Daarvoor moet u de juiste oplossing op de achterkant
vinden én de schiftingsvraag invullen. Deze winnaar maken we bekend
op zaterdag 15 januari ’22. Veel plezier!

Deelnameformulier
Kerstetalage wedstrijd door Unizo Pittem-Egem

1. Zet de gevonden letters bij het juiste cijfer:
1

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

19

9

20

10

21

22

11

23

2. Schiftingsvraag: Wat is de leeftijd van onze bestuursleden samen op
31/12/’21?
jaar

3. Welke handelaar heeft volgens u de mooiste etalage?

Uw gegevens:
Naam:

Tel. nr:

E-mail:

Adres:

Deponeer uw volledig ingevuld deelnameformulier in de Unizo-bus op het
Broeders Maristenplein te Pittem of op de markt in Egem voor 10/1/22

Alle deelnemende handelaars
Multi Bazar – Carrosserie Declercq – Rysselende Molen – Sport Lieven – Frituur ‘t Meulentje –
Bakkerij Martine – Argenta Bank – Clein – De Pen – Xanado – ’t Suikermondje – La Fiducia –
Wassalon Katrien – Couteaux – Brood en Banket Hindryckx – Steps to go – Castelly –
Slagerij Mestagh-Braekevelt –– Roygens Foto- & Videoateljee – Bolero 2.0 – Apotheek
Vermeulen – Kinderdagverblijf Drommels – At Your Service Dienstencheques – De Castard –
Slagerij Traiteur Neirynck – Vick – Fam Fatal – Broodjes Maristen – Mike Mustang – Joli Jolie –
JDC Carcleaning – Ylo’s kitchen – Aveve Pittem – Goed ter Deurhout – Vastgoed Demeyer –
Apotheek Delember – Credo – Immo Metex – Rose Garden – ’t Pittemnaerke – De Gilde

