
Antwoordformulier
Loop onderstaande route en kijk heel goed om je heen! Zoek een poster waar ‘Hier vind je een 
huuppie’ op staat. Zoek daarna de Huuppie in de etalage. Zet een kruisje bij het 
onderdeel dat je ziet bij de Huuppies. 

Route: start bij het Oude Raadhuis. Loop door de Kerkstraat richting Schiffelerstraat. Ga 
hier naar links. Loop richting Albert Heijn, en ga hierna weer terug richting de Kerkstraat.
Loop onder de brug door en ga links de Parel in. Loop dan door de Parel richting de Kerkstraat.
Als je de Parel uitloopt ga je naar rechts. Dan loop je tot einde Kerkstraat en ga je weer terug.
Eindstop is Proeflokaal Gorissen. 

N.B. Valsspelen heeft geen zin: we wisselen zo nu en dan de onderdelen bij de Huuppies...
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Je naam: ........................................................ 
Telefoonnummer: .......................................

Spelregels: 
- Iedere deelnemer mag maar een keer een antwoordformulier invullen en inleveren. 
- Je kunt jouw formulier inleveren van 12 november 2022 tot 9 januari 2023 18:00 in de  
brievenbus die staat bij Café Gorissen. 
- De antwoorden moeten correct zijn ingevuld om kans te maken op een prijs. 
- De winnaars worden willekeurig gekozen en worden online bekend gemaakt 
op de sociale media kanalen van: Bricklike.nl en OnsBrunssum.  
 
Door het inleveren van het formulier ga ik akkoord met de volgende voorwaarden (vink aan): 

 Ik heb toestemming van mijn ouders om mee te doen of ik ben 18 jaar of ouder. 

 Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken. 
 Ik geef toestemming voor het nemen en voor het gebruiken van foto’s en opgenomen beelden voor 

communicatie en persuitingen. Het materiaal kan gebruikt worden op websites, social media, drukwerk 
en andere kanalen.

Let op: LEGO® onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar!ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 
Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Anschrift des Herstellers aufbewahren.WARNING! CHOKING 
HAZARD. Small parts. Not for children under 3 years. Keep the adress of the company.LEGO®, the LEGO® logo, the Minifigure, DUP-
LO, MINDSTORMS and LEGENDS OF CHIMA are trademarks of the LEGO® Group. © 2022 The LEGO® Group. 
Dit is een onafhankelijke actie die niet wordt geautoriseerd of gesteund door de LEGO Groep. 
LEGO Company, does not sponsor, authorize, or endorse this.


