
  
  In ons dorp wonen heel wat vogeltjes. Je kan ze ‘s morgens al horen zingen.
    Vind jij alle foto’s van de vogeltjes die verstopt zijn in ons dorp?
    Veel plezier op je zoektocht!

Alles ingevuld?
Stop dan je deelnemingsformulier vóór 31/8/2020 in de brievenbus van het Hofke van Chantraine,
Kerkstraat 46 in Oud-Turnhout. Wie weet win jij wel een mooie verrassing!
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Schiftingsvraag: Hoeveel juiste deelnemingsformulieren hebben 
wij op 31/8/2020 ontvangen?

naam

leeftijd

e-mail

telefoonnummer

Vink aan als je graag op de hoogte wil blijven van activiteiten van 
toerisme Oud-Turnhout!

Vul hier je gegevens in:

  In ons dorp wonen heel wat vogeltjes. Je kan ze ‘s morgens al horen zingen.
    Vind jij alle foto’s van de vogeltjes die verstopt zijn in ons dorp?
    Veel plezier op je zoektocht!

Duif

Vogeltjes spottenVogeltjes spotten
IN OUD-TURNHOUT

Deelnemen kan tot de leeftijd van 12 jaar.

KINDERFOTOZOEKTOCHT



• Start op het dorpsplein.
• Vandaar gaan we naar de doorgang van de Kapelstraat.
• Aan het kapelletje gaan we naar links en volgen het pad langs de school naar de Kerkstraat.
• We steken de Kerkstraat over en gaan door de tuin van het Hofke van Chantraine
• We gaan door de poort van het parkje en gaan dan onmiddellijk naar links, daarna opnieuw naar 

links, richting Kleine Vondelweg.
• Via het Vondelpad komen we in de Grote Vondelweg.
• We gaan links de Grote Vondelweg op richting Steenweg op Oosthoven.
• We volgen de Steenweg op Oosthoven tot de Steenweg op Turnhout.
• We steken de Steenweg op Turnhout over en gaan naast de AA het wandelpad op.
• We volgen het pad naast de AA tot achter dienstencentrum Eigenaard.
• Achter dienstencentrum Eigenaard houden we links aan en gaan de Koning Bouwdewijnlaan op.
• Deze lopen we tot het einde en komen terug op het marktplein uit.
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