
 

 
 

 Deelnemen kan tussen 1 juli en 31 augustus 2018. 
 

 Parcours: ongeveer 6,5 km. Ook 
toegankelijk voor kinderwagens en 
rolstoelgebruikers. 
 

 Dertig fotovragen voor kinderen 
geboren VANAF 2007. Foto’s in 
volgorde van parcours.  
 

 Dertig fotovragen voor iedereen 
geboren VOOR 2007. Foto’s NIET in volgorde! 
 

 Deelnamemapjes (= 1€) af te halen in KWB-lokaal (zon. tussen 10.00 en 
13.00 uur), Oxfam Wereldwinkel, Standaardboekhandel, dagbladhandel 
“Het Bazarke”, cafetaria sporthal “De Nachtegaal”, dagbladhandel “Letters 
& Co” (Waarloos).  
 

 Antwoorden binnenbrengen ten laatste 1 september 2018 op 
bovenvermelde locaties. 
 

 SPETTEREND SLOTFEEST met prijsuitreiking op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 
’18 vanaf 16.30 uur in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 21 in Kontich.  

 Aansluitend mogelijkheid tot BBQ (16 €). 
 

 vanaf 20.30 uur optreden van XPOSURE! Bij deelname aan BBQ: optreden 
inbegrepen. 
 

 Indien enkel optreden XPOSURE (vanaf 
20.30 uur): inkom 5€. 
 

 Info fotowandelzoektocht: 0479/65 95 
62. 
 

 Info en inschrijven BBQ: 0477/33 86 65 
of KWB-lokaal (zon. ts. 10.00 en 13.00 uur) 
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