
Wij zijn natuurlijk reuzebenieuwd naar je resultaat! Bezorg ons een afgewerkte opdracht (*) en maak 
kans op een waardebon van € 30. Deelnemen kan op volgende manieren:

• Opsturen naar De Banier (Langstraat 24, 2140 Borgerhout)
• Binnenbrengen in een van onze winkels (momenteel via de brievenbus, en hopelijk snel weer live)
• Een foto van je creatie op onze Facebookpagina (@deBanierCreatief onder het juiste bericht)
• Je creatie delen op Instagram (tag ons met @de.banier en gebruik #pleziermetdebanier)

Altijd prijs! Je deelname alleen al verdient een klein cadeautje, af te halen(*) 
wanneer onze winkels weer open zijn. Vermeld (bij fysieke deelname) op je 
kunstwerkje zeker je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoon nummer. 
Deze gegevens gebruiken we enkel om de winnaars te contacteren.

(*)  Uiterlijk op 3.1.2021. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt. 
(**)  Op vertoon van je deelnamebewijs (foto of tekening zelf).de
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Creeren, spelen, doen!



Kleur je vinger met vingerverf of stempelinkt en maak met 
vingerafdrukken de mooiste schubben voor de vis. 
Kan je ook vinnen tekenen? Zijn ze heel eenvoudig of juist de 
gekste vinnen die je ooit gezien hebt?

de mooiste vis van de zee



Vul je snoepbokaal en geef de snoepjes verschillende patronen en kleuren. 
Wat zijn de snoepsmaken van de kleuren die je hebt gebruikt? snoepsmaken



Wist je dat pauwen hun veren spreiden, laten 
trillen en bewegen om indruk te maken? 
Hoe indrukwekkend kan jij deze pauw maken?

versier de versierder



verfspatten

Druppel wat verf op het blad en beweeg met het 
blad zodat er een speciale vlek ontstaat. Wat zie je 

in die vlek? Is het een lijfje van een raar insect, zie je 
een monster of het gezicht van je favoriete juf? Neem 

een zwarte stift of potlood en maak de vlek af.



een creatieve quote Kleur deze woorden in met kleuren die passen bij het gevoel dat je 
krijgt van deze quote. Teken, kleur of verf er leuke krullen omheen. 


