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Beste kleurplaat deelnemer,

Laat deze kleurplaat volledig opbloeien met fleurige 
kleuren en jouw eigen creativiteit. We ontvangen graag 
een foto of scan van jouw kunstwerk voor 30 september 
2021. Stuur voor en (ingevulde) achterzijde van de 
kleurplaat naar growinggreen@almere.nl en wie weet win 
jij een heel bijzonder tekenboek of een echte 
tekenworkshop van tekenaar Felix Guerain. 

Naam:
e-mail:
Telnr:
Leeftijd:

Beste NK Tegelwip deelnemer,

Om met het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 
mee te doen hoef je alleen een aantal tegels te 
verwijderen uit je tuin en daar mooie planten en/of 
bloemen voor in de plaats te zetten. Zo maken we Almere 
groener en gezonder.

Maak een foto van de gewipte tegels en het nieuwe stukje 
groen in je tuin en registreer dit op 
NK-TEGELWIPPEN.NL . Als Almere wint met de meest 
gewipte tegels ontvangt Almere De Gouden Tegel. 
Aan de echte winst, meer groen in Almere, heb jij dan ook 
je "steentje" bijgedragen en dat is natuurlijk het 
allermooiste!

Kijk voor meer informatie op NK-TEGELWIPPEN.NL
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