FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Dat er op de redactie ook wel eens iets vergeten wordt, is zeker waar. De fotopuzzel stond
niet in de maarteditie. Bij deze de foto van de puzzel van april en de winnaars van februari.
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan
uw oplossing voor 3 mei naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de
volgende informatie aan
bij het insturen van uw
antwoord: naam, adres,
e-mailadres en locatie
foto.

Onder de mensen die
het juiste antwoord
geven worden de
volgende prijzen
Opgave april
verloot:
ÎÎ een boeket van bloemisterij all about Flowers : www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : www.gdemanmelis.nl
ÎÎ Onder de overige juiste inzenders wordt 5x een WTON tas of 5x een WTON pen verloot.
Ook te koop bij de redactie.
U krijgt bericht wanneer u één van deze prijzen heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant
en op : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord
worden het antwoord en de namen van de winnaars gepubliceerd.

Website Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

De puzzel staat ook op de site, samen met de prijswinnaars van de vorige keer. Wilt u oude
edities, uitgavedata, advertentieprijzen, artikelvoorwaarden downloaden of wilt u snel naar de
websites van de adverterende ondernemers, ga naar de startpagina van de Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord.
Op deze pagina staan alles links en is meer informatie vinden over de WTON.
Prijswinnaars februari editie:
Het boeket van all about flowers is gewonnen
door: meneer Luciën Klijberg
De nylon beautycase van g. de man-melis is
gewonnen door: mevrouw Esther Maas – Becx
Een WTON pen is gewonnen door: mevrouw
Yvonne Klerks, meneer Peter Vos,
meneer C.Willemsen, meneer Andre van Bijnen,
meneer Wout Arends, mevrouw Anita de Groot
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. De nylon
beautycase moet worden opgehaald de andere
prijzen (bloemenbon en tas) worden bij u in de
brievenbus gedaan. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw Esther Maas – Becx (rechts)
neemt de beautycase in ontvangst van
Ans van de g. de man-melis

