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Speurtocht Moeierboom Winkelcentrum Etten-Leur. 
In het overdekte winkelcentrum en daarbuiten tref je vanaf 9 juni tot en met 10 juli, bij een aantal 
winkels van het winkelcentrum  Etten-Leur Centrum een letter in een Moeierboomke aan.  
 
Zie hieronder een voorbeeld daarvan 

 
Noteer deze letters op het deelname formulier en maak van deze letters 
een zin die betrekking heeft op de Moeierboom.  
De Mooiste boom van Nederland 2020 / 2021! 
Vul ook je naam, adres en leeftijd in met telefoonnummer of emailadres 

 
 
Lever het deelnameformulier in bij het de ExpoRuimte van 
het HeemHuis aan het Burchtplein 84 
 

 

In het overdekte gedeelte van het Winkelcentrum is een mondkapje verplicht 

voor mensen ouder dan 12 jaar!  
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Hou je aan de geldende Coronamaatregelen 
 
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 

• Afstand houden geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het 
werk. 

• Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook 
uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van 
een rolstoel. 

• Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot 
volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.  
Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar op school 
moeten leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 
Vermijd drukte 
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is 
lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest. Is het ergens druk en ziet u dat het lastig 
is om 1,5 meter afstand te bewaren? Ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid 
of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden. 
 
 

Meer informatie over de speurtocht kan je vinden op  

www.janutenhoute.nl onder activiteiten 

op www.Etten-LeurCityApp.nl en op 

 https://m.ettenleur.stappen-shoppen.nl/agenda/moeierboom-speurtocht-in-

het-winkelcentrum-60be13f2fb96f15c702d5c0e 

 

Deelnemende bedrijven staan op het Deelnameformulier. 

 

 Op vertoon van het deelnameformulier kunnen kinderen bij 

    

 

Ranja met een Brownie to go voor €2,50 verkrijgen 
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