
Lieve wandelvrienden, fijn dat jullie er vandaag voor kiezen onze foto-bingo te 

wandelen. Wij wensen jullie alvast veel plezier! 

De wandeling is 5,2 kilometer lang, vertrekt aan het BLOSO en volgt de volgende 

knooppunten: 5 – 3 – 2 – 73 – 28 – 97 – 5  

Vind je dit te lang, dan kan je verkorten door nummer 28 over te slaan. 

Je kan de wandeling, die over de volledige lengte begaanbaar is met buggy, helemaal op je eigen 

tempo doen. Er zijn verschillende mooie plaatsjes om te stoppen en te spelen. Neem dus ook gerust 

een picknick voor onderweg mee, maar vergeet je afval niet mee te nemen naar huis.  

Het water-doe-centrum HIDRODOE ligt ook op de wandelweg. Met je spaarkaart van de gezinsbond 

krijg je 2,00 euro spaarkorting. Wil je combineren met de wandeling, surf dan naar hun site en 

vergeet niet te reserveren! Je kan uiteraard ook een andere keer een bezoekje brengen. 

Wat is een fotobingo?  

- Hieronder zie je allemaal toffe foto-opdrachten om onderweg tot een goed einde te brengen. 

Maak je 3-op-een-rij (Bingo!), een + of x of maak je ze lekker allemaal? 

- Bezorg ons je leukste foto’s via gezinsbondherentals@gmail.com. Deze zullen gedeeld 

worden op onze FB-pagina. Uit alle deelnemers zal een winnaar getrokken worden op de 

bestuursvergadering van 22 september 2020. De winnaar mag met zijn gezin gratis 

aanschuiven op ons jaarlijks ontbijt. Ook de foto met de meeste ‘likes’ zal een prijs in 

ontvangst mogen nemen. 

- Door deel te nemen aan de wedstrijd geef je toestemming aan gezinsbond Herentals om de 

foto’s te publiceren.  

 

 
Maak met natuurlijke 

materialen het logo van 
gezinsbond na en trek er een 

foto van. 

 
 

 
Maak een kleurrijke foto! 

 
 

Wij zijn benieuwd. 
Wat zit er allemaal in je 

rugzak? 

 
 

Maak een kroon of sieraad van 
bloemen en poseer met je 

creatie. 

 
 

Bekijk de wereld eens van de 
andere kant. Boven is onder en 

onder is boven. Ideetjes? 
 

 
 
Gek, gekker, gekst. Maak een 
grappige foto die ons aan het 
lachen brengt. 

 
 
 
En… actie! Wij willen jullie zien 
bewegen. Maak een actiefoto! 

 
 
Maak met je gezelschap een 
foto waarbij ieder van jullie 
een andere emotie uitbeeldt. 

 
 

Hoe hoog wordt jouw toren 
(van brooddozen, mensen, 

denappels, …)? 
 

 


