herfstpuzzel vestia

Eropuit met de Theater & Concertbon

t.w.v.

€ 100,-

1stes

Tekst Marianne Lourens fotografie istockphoto Puzzel Gosse Puzzels Baambrugge
niet-vestia huurders, Medewerkers van Vestia, hun huisgenoten en aan Vestia gelieerde bedrijven zijn van deelname uitgesloten

prij

Een avondje uit!

Na een lange zonnige
zomer is een regenachtige
avond een goed excuus
om u weer eens goed te
amuseren met een ouderwets avondje uit. Deze
hoofdprijs is goed voor
een musical, een dans- of
muziekvoorstelling, een
theaterstuk of cabaret. U
kunt de bon inwisselen bij
veel verschillende theaters en concertzalen in
Nederland. Leun achterover en laat u vermaken!
Stuur uw oplossing van de
puzzel in vóór 25 oktober
2009 en maak kans op de
Theater & Concertbon
t.w.v. € 100,-.

2des

prij

Of maak kans op deze prijzen:
In harmonie

Na haar studie Bouwkunde
specialiseerde ir. Angelique
Slatius zich in de technieken
van feng shui. Inmiddels
geeft ze advies bij het
bouwen en verbouwen van
woningen en bedrijven, maar
ook bij het inrichten van de
leefruimte of werkplek om
harmonie te creëren in onze
woon- en werkomgeving.
Via Vestia mag een slaap
kamerconsult t.w.v. € 125,- weggeven.
Angelique geeft persoonlijk advies voor de
slaapkamer, hoe deze in te richten en
kleuren te kiezen om goed en fijn te
kunnen slapen. Kijk voor meer informatie
op www.slatiusfengshui.nl.

Stadsvogels

Steden breiden zich steeds verder uit, maar
stadsvogels kunnen hiervan profiteren. Het boek
Stadsvogels, geschreven door Jip Louwe Kooijmans,
geeft een overzicht van de vogels die in de stad
leven en staat vol voorbeelden en ideeën over het
ontwerp en de inrichting van woningen en steden.
Niet alleen interessant voor architecten en projectontwikkelaars, maar ook voor stadsbewoners en
vogelaars! Verkrijgbaar vanaf eind oktober.
Via Vestia geeft 5 boeken
‘Stadsvogels’ t.w.v.
€ 24,95 als prijs voor de
herfstpuzzel weg.
Kijk voor meer
boeken op
www.tirion.nl.

3de

prijs

Zo doet u mee!

U vindt het antwoord van deze puzzel door de
gevraagde letters in het oplossingsbalkje in te
vullen. Schrijf deze oplossing op de bon op pagina
32 in dit blad en stuur deze vóór 25 oktober 2009 op.

U kunt deze pagina ook inleveren bij uw Vestia vestiging of de
oplossing mailen naar viavestia@vestia.nl. Vergeet dan niet uw
naam en adresgegevens duidelijk te vermelden. Succes!

Prijswinnaars

De juiste oplossing van de Vestia Zomerpuzzel was:
‘het leven is een feestje’. De hoofdprijs (een cadeaubon t.w.v.
e 100,-) is gewonnen door fam. P.H. Grootveld uit Delft.
Prijzen zijn niet inwisselbaar.

