
Haal alles uit je zondag Win
elke week
de leukste prijzen
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DUODAGTICKETS VOOR
DISNEYLAND®PARIS
Spaar van 29 september tot en met 20 oktober de 
puntjes in De Zondag. Elke week geven we 5 pun-
ten weg in De Zondag. Spaar ze allemaal om kans 
te maken op een familieverblijf of duodagtickets! 
Hiernaast de spaarpunten van week 4. Stuur je vol-
le spaarkaart onder voldoende gefrankeerde om-
slag voor 3 november naar De Zondag lezersactie,  
Postbus 10000, 8800 Roeselare.
De spaarkaart kan je nog downloaden op
www.dezondag.be/disneylandparis 

Deelnemen
is easy peasy!
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Ga naar
dezondag.be/win.

Kies aan welke winactie 
je wil deelnemen
(of allemaal). 

Geef het antwoord op 
de wedstrijdvraag en
stuur je deelname in.

De winnaars worden 
via e-mail gecontacteerd.

Het wedstrijdreglement
is te vinden op dezondag.be

Spaar 4 weken lang de Disney puntjes in je krant en maak kans
op een verblijf of een duodagticket voor Disneyland® Paris
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10x
DUOTICKETS
COUNTRYSIDE 
Countryside, van 30 oktober tot 3 november in Flanders Expo Gent, is dé happening voor 
wie het zich zowel binnen als buiten graag naar zijn zin maakt, houdt van reizen en lekker 
eten en op zoek is naar tonnen inspiratie.
Wij geven 25 duotickets weg op www.dezondag.be/win
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5x
EGELTJE
PLOF
Wie laat het egeltje uit zijn vel springen? Dit 
spannende kinderspel combineert een eenvoudig 
spelprincipe met spanning en actie. Wij geven 5 
exemplaren weg op www.dezondag.be/win

5x
VICTORIA
MEISJESJUWELENSET
Deze regenboog set zal menig kinderhart sneller doen slaan. Al kunnen we ons inbeelden 
dat vooral de mama’s een instant crush op deze schattige juweeltjes hebben. De zachte 
kleuren zijn een prima accent op een nieuwe outfit! We geven 5 van deze leuke sets weg op 
www.dezondag.be/win


