
O lieve Doornroosje,            

wat ben  ik gek op je   

smachtende zuchten.   

Schrijf een brief aan je lievelingssprookjesfiguur 

en maak kans op een duo-filmticket! 

 

  

 

 

Hallo,  

Ik vroeg me af of je me nog kent? Ik was vroeger jouw lievelingssprookjesfiguur. Je was dol op me. Je    

wilde steeds opnieuw luisteren naar mijn avonturen. Nu ben je al wat ouder geworden, maar denk je 

soms nog aan mij?  

Ik zou zo graag willen dat je me eens een brief schreef. Dat mag een korte of lange brief zijn, een 

grappige of bloedernstige brief, een liefdesbrief of een boze brief. Wees creatief. Schrijf me en post 

de brief in de bib van Tienen. Er staat een postbus in de jongerenhoek op de tweede verdieping of je 

kan je brief ook per mail sturen naar tienen@bibliotheek.be. Als je meedoet aan deze schrijfwedstrijd 

maak je kans op een duo-filmticket! 

O wat zal ik blij zijn om wat van jou te horen, ik kijk er echt naar uit!  

Liefs,  

Jouw lievelingssprookjesfiguur 

 

 

Ps. Denk eraan om je naam, e-mailadres en gsm-nummer te noteren op de brief. Stel dat jouw brief 

als winnaar wordt gekozen, dan zou het zonde zijn als ik je niet kon terugschrijven. En ja, meer info 

over deze wedstrijd vind je op de achterzijde. 



Wedstrijdreglement:  

 Iedereen tussen 12 en 18 jaar kan meedoen. 

 Insturen vóór woe 30 augustus 2017 per mail of in de postbus in de jongerenhoek (2de verdieping). 

 Keuze tussen dit voorgedrukt briefpapier, je eigen briefpapier, postkaart of een Wordbestand via mail. 

 Let erop om altijd je naam, gsm-nummer en/of e-mailadres te vermelden. 

 Max. 1 deelname per persoon. 

 De brieven worden gelezen door een tweekoppige jury, de creatiefste brieven worden eruit gehaald en                          

dan trekt een onschuldige hand de winnaar.  

 De winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 15 september 2017 (we verwittigen via e-mail of telefoon). 

 De prijs is een duo-filmticket voor Kinepolis met foodvoucher. 

 De brieven kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden van de bib van Tienen. 

 

Doe mee en laat je verrassen door je eigen pen.  

Sta verwonderd over wat jij te vertellen hebt aan jouw lievelingssprookjesfiguur! 
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