
ZOEK DE 
WINKELPIETJES
ZOEKTOCHT IN DE CENTRUMSTRATEN
VAN 21 NOVEMBER TOT 5 DECEMBER

E-m
ail:

Voornaam
 en naam

:

Kleur de tekening in, drop ze in de 
brievenbus (grote Sinterklaasm

ijter) 
voor het gebouw

 van Toerism
e G

eel 
op de M

arkt en m
aak kans op een 

leuke prijs!
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ZOEK DE TROON
VAN SINTERKLAAS
ZATERDAG 5 DECEMBER VANAF 14U30
MAAK KANS OP EEN LEKKERE PRIJS
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Markt

Bij Passage (Pas 6) krijgen kindjes op 
vertoon van deze kaart een Fristi of 
Cecemel aangeboden! Gesloten op zondag, 
dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag.

Bij Bon Bon Giorno (Kollegestraat 8) 
krijgen kindjes op vertoon van deze 
kaart een chocolaatje aangeboden! 
Gesloten op zondag, maandag en donderdag.

Chocolaatje voor alle kindjes!

Zoek de winkelpietjes!
Er zitten 20 zwarte pieten met een 
letter verstopt in de etalages. Opgelet, 
er zijn ook foppieten zonder een letter! 
Vind ze allemaal, vorm de titel van een 
Sinterklaaslied en maak kans op een 
leuke prijs!
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Dorst gekregen?

ANTWOORD:

VOORNAAM & NAAM:

LEEFTIJD:

ADRES:

E-MAIL:

TELEFOON:

ZOEK DE WINKELPIETJES
Alle letters gevonden tijdens de zoektocht? Vul ze hieronder in en vorm de titel van een  
bekend Sinterklaasliedje. Vergeet niet om ook jouw gegevens in te vullen. Drop de tekening voor 
7 december 2020 in de brievenbus (grote Sinterklaasmijter) voor het gebouw van Toerisme Geel 
op de Markt en maak kans op een leuke prijs!

WAAR STAAT DE TROON 
VAN SINTERKLAAS?

Kom op zaterdag 5 december naar Geel Centrum en ga op zoek naar de 
troon van Sinterklaas! De troon staat vanaf 14u30 tot 16u30 verstopt op een 
geheime locatie. Kan jij hem vinden? Wie weet val jij in de prijzen!

Hou die dag het Facebook-evenement van Geel 
Centrum in de gaten om te ontdekken welke tips 
jou naar de stoel zullen brengen! Of vraag raad 
aan één van de zwarte pieten die tussen 14u30 en 
17u30 rondwandelen in de Geelse centrumstraten!

ZOEK DE 
STOEL 

EN WIN
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