
Lions Club Houten
De Lions Club Houten heeft dit spel ontwikkeld om u nog

meer thuis te laten voelen in de gemeente Houten. ~
Met de opbrengst steunen wij goede doelen en

activiteiten met een sociaal-maatschappelijk

karakter in ons eigen dorp of daarbuiten.

Kijk op www.lions.nljhouten

voor meer informatie over

Lions Club Houten.

Uniek spel voor Houten:
{Rondje Houten'

Het unieke relatiegeschenk voor uw
erkers en relaties in 2011

Telefoon:

E-mail:

Hoeveel inwoners
heeft de gemeente Houten? ~

- Welke Nobelprijswinnaar ~
woont in Houten? G
En meer dan 275 andere leuke vragen,

verrassende wetenswaardigheden _

over markante plekken en interessante _

gebeurtenissen. U maakt een 'Rondje Hout_en,
door Houten, Schalkwijk, 't Gay en Tuil .•

en'tWaal. .-

'Rondje Houten', een uniek spel D'" en 'DD'0
de gemeente Houten, hét kerstgeschenk ••
voor uw medewerkers en relaties in 2011! ~

www.rondjehouten.nl ~.
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'Rondje Houten'
Bijzondere fietstocht door de gemeente Houten

• Unieke markante plekken

Veel leuke vragen over de gemeente, architectuur,

wonen, cultuur en geschiedenis van Houten

• Wie weet het meest van Houten, wie wint het spel?

Prijzenstaffel:
Indien u meer spellen ineens bestelt en u bestelt nu,

dan ontvangt u een grotere korting!

Afname tot 25 stuks: 24 EUR

Afname 26 - 50 stuks: 23 EUR

Afname 51 - 100 stuks: 22EUR

Afname 101 - 250 stuks 21 EUR

Afname 251 - 500 stuks: 20 EUR

Afname 501- 1.000 stuks: 19 EUR

Afname meer dan 1.000 stuks: 18 EUR

Geen BTWvan toepassing

De mogelijkheid bestaat om het spel te personaliseren door

een inlegvel of sticker met informatie over uw bedrijf

Winkelprijs: 24,95 EUR

Doel van het spel
De winnaar is de speler die als eerste rond is gegaan, de

vragen juist beantwoord heeft, en minimaal van elk van

de vijf categorieën het bijbehorende kleurenfiche heeft,

de opdrachten vervuld heeft, aangekomen is bij de

FINISH en de eindvraag goed beantwoord.

Het unieke spel voor de feestdagen!
U steunt goede doelen

Betrokken bij de gemeente Houten?

Uw bedrijf is gevestigd in Houten? Bent u betrokken

bij het wel en wee van Houten of het buitengebied?

Dit is de kans om uw Houtense ident}I~it

te laten zien aan uw medewerkers

en relaties. Dit unieke relatiegeschenk

vergroot de kennis van de gemeente

Houten spelenderwijs bij uw

medewerkers en relaties.

.e"·ii~4.~
:\. Indien u spellen bestelt steunt u goede doelen. Een van de

~ goede doelen voor deze actie is de Kinderboerderij in Houten.

Voor meer informatie over de kinderboerderij kunt u kijken op

·www.kinderboerderij-houten.nl

Kortom: Het leukste
kerstgeschen k
van 2011!
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