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De organisatie Gulden Eifeesten vzw roept alle inwoners van Kruisem op om hun
voortuin(tje) of voorgevel zo mooi/origineel mogelijk te versieren en het straatbeeld extra
sfeervol te maken naar aanloop van het paasweekend.
Decoreer jouw voortuin of voorgevel in het thema van Pasen of kip&ei en win een mooie
prijs!
Iedereen die een voortuin of voorgevel heeft die zichtbaar is vanaf de openbare weg kan
deelnemen want de wedstrijd is verdeeld in 2 categorieën “de mooiste voortuin” en “de
mooiste voorgevel”.
Bij het bepalen van de winnaars zal rekening gehouden worden met:
•
originaliteit: heb je een uniek/grappig karakter aan de tuin/gevel gegeven?
•
schoonheid: is jouw tuin/gevel een streling voor het oog?
Een interne jury van de Gulden Eifeesten vzw zal de 5 beste inzendingen selecteren per
categorie. Uit deze selectie zal er per categorie 1 hoofdwinnaar gekozen worden.
De hoofdwinnaars in beide categorieën winnen elk een prachtige hoofdprijs geschonken
door Elektro Van Assche. De andere geselecteerde inzendingen eindigen uiteraard niet met
lege handen en ontvangen ook een leuke prijs!
Alle inzendingen zullen te bewonderen en te beoordelen zijn op de facebookpagina Gulden
Eifeesten vanaf zondag 4 april. De inzending met de meeste likes ontvangt een fijne
publieksprijs!
Deelnemen is heel eenvoudig: neem een foto* van je versierde voortuin of voorgevel en
upload deze op de website van de guldeneifeesten.be. Indien gewenst, mag je daarnaast ook
via een korte omschrijving jouw concept schetsen.
Je kan jouw inzending insturen vanaf 21/03 tot en met zaterdag 3/04.
Deze geselecteerde voortuinen en voorgevels zullen ter plaatse worden bezocht op zaterdag
17/04 door de jury.
De winnaars worden bekend gemaakt op 22 april via www.guldeneifeesten.be.
De overhandiging van de prijzen gebeurt op een nader te bepalen moment.
*Er is slechts 1 foto per deelnemer toegestaan dus tracht een foto te nemen die jouw
voortuin/gevel het best in beeld brengt.
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