Afsluiting Kinderboekenweek 2012.

BORUS De Hoef
BORUS Abcoude

BORUS Uithoorn - De Petteflet

BORUS Hoofddorp

BORUS Legmeer-West

BORUS Lisserbroek

BORUS Uithoorn - Zijdelveld

Waar zijn de kaartjes terecht gekomen?
Hallo Esmee Krullevaar,
ich habe heute - 12.Okt.2012 7.50 Uhr - die Karte Deines Luftballons gefunden.
Fundort: Deutschland Südniedersachsen
37574 Einbeck
im Ortsteil Naensen
Viele Grüße
Siegfried

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe heute die Karte von Tristan (Groep: De maan van?) in Lingwedel, Gemeinde
Dedelstorf, Niedersachsen,Deutschland gefunden.
Herzliche Grüβe
Martin Hebich
Gesendet von meinem ASUS Eee Pad

ik heb vandaag een kaartje gevonden van jullie.deze staat op naam van arnley of andy of arnley.groep de
maan.gevonden in klazienaveen.veenhoeksweg 40.misschien de winnaar? grag een berichtje terug.
Hello,
Today I found the balloons from Adam (jaguars), Odin eggink(cheetahs), Tim h. (jaguars) and Dani (jaguars).
I live in Aurich in eastfrisia and your balloons landed on my horses field, so actually my horses found them ;)
Best wishes, Lena

Dear Styr Hamelinck,
this morning we found your balloon in a little forest in Rotenburg/Wümme, Germany ( postcode 27356).
That was a long trip for a small balloon!!!!
With best regards
Philipp Siegmann

Witam. Znalazłam balon u siebie na

ogrodzie. Kłębanowice, obok Legnicy w Polsce.

Geachte Elly,
Vandaag het ballon kaartje van Ilse, groep giraffen, achter in de wei, tussen de ezels gevonden.
De locatie is Waarland, 1738 JZ 1.
Ik hoop dat Ilse haar ballon heeft gewonnen! Voor Ilse: ia ia ia van de ezels!
Met vriendelijke groeten
Femke Ebels
Stichting Opvang Ezels
Plaatsingscoördinator
06-18315632
www.ezelopvang.nl
plaatsingsadministratie@ezelopvang.nl / f.a.ebels@hotmail.com
Hallo ,mein Name ist Dirk ich komme aus Deutschland und habe einen Luftballon
gefunden.Im Anhang ist der Zettel den ich gefunden habe,siehe Scan.
Fundort war Deutschland, Niedersachsen,in der Feldmark zwischen 38690 Vienenburg und
38667 Bad Harzburg an der Autobahn 395 das ist am Harz .
Ich war mit meinem Hund in der Feldmark spazieren er hatte den Luftballon gefunden.
Von wo kam der Luftballon ???????
Bitte um Antwort
Liebe Grüsse aus Deutschland von Dirk und Hund Bero

Hi Hi,
we´ve found the ballon from the child Athena Noordendorp from the Olifant Group.
The ballon landed in Germany, 32120 Hiddenhausen near Osnabrück!
Greetings from germany to the netherlands.
Tanja Jeike

Hi Levin,my 12 Year old Son found your Balloon in aForrest in 49808 Lingen(Ems) in a
Forrest.
I hope you are glad to read this Letters!
Have a beautieful Day
Schöne Grüße aus Lingen

Hallo Thomas (groep Apen)
Wat ik jou wil zeggen is dat wij hier in Westerbork op onze boerderij je ballon met je kaartje hebben gevonden.
De ballon lag stuk in het land, maar je kaartje was nog goed leesbaar.
Ik weet niet of Westerbork ver genoeg is ....maar ik vindt het een heel eind...helemaal van de provincie Noord-Holland
naar de provincie Drenthe.
Thomas heel veel plezier en geluk.
Groetjes van Familie Benthem.

Cześć. Znalazłam balon u siebie na ogrodzie. Kłębanowice, Polska

Hello,
I live in Poland, city Bodzentyn. On last Sunday 14th October, my son found
in our garden green baloon and visit card with this e-mail address.
So - greetings from Poland!!!
Małgorzata Słowik-Kózka.

Goedemorgen,
Bij ons in de tuin gevonden het kaartje van Sebastiaan papa Konstantina, Groep: de Kwebbels.
Het kaartje is gevonden in Nieuwleusen, postcode 7711 BD.
Succes verder.
Met vr. groet,
Betsie Tuin

hoi
ik ben Lisa en heb van Frank hauzner de balon gevonde.
ik heb de balon gevonde op de woudpolderweg 1 in uitgeest.
groetjes

Hallo!
Ik heb het kaartje van Stine(?)van Pelt uit groep Pluk!!
Wij hebben jullie kaartje gevonden, in het Markermeer. Ter hoogte van Checkpoint Charlie, aan de dijk EnkhuizenLelystad in onze fuik!
Groetjes,
Annemiek Last, IJsselmeervisser HN35

