
ONTWERP JE EIGEN ZUURSTOK
19 JULI 2018

Ontwerp nu je eigen zuurstok!
Download op www.kermisindeklas.nl de kleurplaat of vind hem op 5 juli in de Tilburgse Koerier, in 
je brievenbus.

Stuur je ontwerp voor 19 juli naar:

Wij Zijn Tilburg
Piushaven 6
5017 AN Tilburg

Op woensdag 25 juli wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de kindermiddag van de Tilburgse 
kermis voor de prijsuitreiking. Zorg dus dat je daar aanwezig bent!
De allermooiste en allerlekkerste wordt ook echt gemaakt door www.snoepjesfabriek.nl. Dat wordt 
smullen! En daarnaast hebben we ook nog een leuke verrassing.

Alle kleuren van de regenboog
Je mag alle kleuren van de regenboog gebruiken voor je ontwerp. Maar: de kleuren mogen alleen 
van boven naar beneden lopen, in de lengte van je zuurstok dus. Daar moet je wel rekening mee 
houden.

Alleen voor de fijnproevers
Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je zuurstok verrassend smaakt. Niks is te gek! Je kunt roze 
dus aardbeien- maar ook glacékoekensmaak geven. En wat dacht je van oranje met colasmaak? 
Het is jouw ontwerp dus jij bepaalt. Wat vind jij lekker? Zet de smaak van je zuurstok erbij!

Zie bijlage voor kleurplaat afbeelding.

______________________________________________________________________________

Speurtocht ‘Het Kermisparcours’

Op woensdagmiddag 25 juli kunnen kinderen van 4 t/m 14 jaar tijdens de kindermiddag op de 
Tilburgse Kermis meedoen met de speurtocht ‘Het kermisparcours’. In groepjes van 5 lopen zij 
samen met een begeleider een route door de stad. Op verschillende plekken voeren ze samen met 
hun groepje opdrachten uit. Voor elk goed antwoord krijgen ze punten. De groep die de meeste 
punten heeft ingezameld, is de winnaar.

Start- en eindpunt: Paleis-Raadhuis
De speurtocht voor 4 t/m 7 jarigen begint om 13.30 uur. 
De speurtocht voor de 8 t/m 14 jarigen begint om 13.15 uur.
Eindtijd: 16:00 uur.

Aanmelden kan met een groepje van 5 kinderen en 1 begeleider

via redactie@kermisindeklas.nl.

Er kunnen maximaal 16 groepjes meedoen.

Inschrijven is mogelijk tot 5 juli.

Zie bijlage voor afbeelding. 

http://www.kermisindeklas.nl

