
18/9 AUTOVRĲE ZONDAG

ETALAGEZOEKTOCHT 
1/09 - 18/09

WIN EEN KINDERFIETS
SCAN ME

www.bree.be/etalagezoektocht-fiets

WEDSTRĲDFORMULIER

VU: Stad Bree, Vrĳthof 10, 3960 Bree

Breese middenstandsvereniging

AUTOVRĲE ZONDAG
BINNENSTAD BREE

go-carts
gekke fietsen

springkastelen
pimp je fiets/graveer je fiets

zandtekeningen
fietsende DJ

percussieband
workshops Trashbeatz
tal van demostandjes

13.30 u - 18.00 u

Breese middenstandsvereniging

Koopzondag

18/9 

Doe mee met onze etalagezoektocht en win een kinderfiets!

Ga op zoek!
Er zĳn 14 échte fietsonderdelen verstopt in de etalages bĳ 14 verschillende handelaars op en binnen 
de kleine ring van Bree. Alles bĳ elkaar vormen ze precies 1 kinderfiets. Je moet dus speuren naar 2 
wielen, 1 zadel, 2 pedalen, 1 bel en zo verder tot je alle verstopte onderdelen hebt gevonden. 

Hoe kan je deelnemen?
Vul op dit formulier bĳ elk onderdeel in waar je het hebt teruggevonden. Noteer de naam van de 
handelszaak.

Wanneer loopt de zoektocht? 
De etalagezoektocht loopt van 1 september tot 18 september.

Gewonnen?
De middenstandsvereniging Bree Beleven vzw zal 2 kinderfietsen schenken die te winnen zĳn bĳ 
deze etalagezoektocht. De winnaars worden verloot op 19 september en persoonlĳk verwittigd via 
mail.

Meer info
Alle info en het volledige wedstrĳdreglement vind je via bree.be/etalagezoektocht-fiets.



FIETSONDERDEEL GEVONDEN IN DE ETALAGE VAN...

Vul hier jouw contactgegevens in:

Naam en Voornaam:

E-mailadres:

Telefoonnummer: Leeftĳd:
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FIETSONDERDEEL GEVONDEN IN DE ETALAGE VAN...
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Fietsen is altĳd feest!
De straat is meer dan de weg van A naar B. Op Autovrĳe Zondag kan 
iedereen daarvan proeven. Ook in Bree krĳgen de straten een dagje 
autorust op 18 september. Wĳ nemen graag al eerder een aanloop naar 
de Week van de Mobiliteit en zorgen voor een leuke etalagezoektocht. In 
de hoofdrol ons vernieuwd stadscentrum én een mooie kinderfiets…-
maar er is wel nog werk aan de winkel vooraleer je deze kan gebruiken!
Zie achterzĳde voor meer uitleg.

STEEK JE  FORMULIER VÓÓR 18 SEPTEMBER 
IN DE WEDSTRĲDBOX NAAST DE KERK IN DE HOOGSTRAAT!


