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Paaseieren rapen voor de jeugd. 
 

Op zaterdag 8 april a.s is het weer zo ver, dan zal de Paashaas de Bongerd een bezoek 

brengen om de paaseieren te verstoppen. Die dan door de buurt kinderen t/m 10 jaar kunnen 

worden opgezocht. Dit alles zal plaats vinden in speeltuin de Roetsj. Jullie worden allemaal 

verwacht om op zaterdagmorgen 10:30 uur in de speeltuin  de eieren te komen zoeken. Ook 

zal de paashaas persoonlijk aanwezig zijn om te helpen met het vinden van de door hem 

verstopte eieren. Tevens zal de Paashaas dan de uitslag van de kleurwedstrijd bekend maken. 

Alle kinderen t/m 10 jaar kunnen hier aan mee doen door de bijgevoegde kleurplaat voor 

woensdag 5 april  in te leveren bij de voorzitter Gerrit Vervoort 

aan de Nieuwstraat 22. Als het weer een beetje wil mee werken 

kunnen jullie ook nog lekker even in de speeltuin spelen. Letop 

wel van te voren even opgeven. Voor de vaders en moeders en 

andere belangstellenden is er natuurlijk ook koffie of thee tegen 

betaling verkrijgbaar.  

Verder zullen ook de ouderen in de buurt op deze zaterdag voor 

Pasen met een paasattentie worden verrast. Onderstaand strookje 

inleveren voor zaterdag 1 april (geen grap) bij het secretariaat 

Achter de graef 17.  Opgeven kan ook via mail 

info@debongerdwessem.nl 

Voor foto’s en andere info kunt u terecht op onze website 

www.debongerdwessem.nl    

 

In het kader van de nieuwe AVG wet (Algemene Vordering Gegevens Bescherming). Geef ik 

aan dat wij sfeer foto’s willen maken voor onze website. Indien u dit niet wenst dan graag een 

berichtje naar het secretariaat.                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik/Wij geef/geven Mij/Ons op voor het zoeken naar de paaseieren op zaterdag 8 april in 

de speeltuin de Roetsj. 

Naam…………………………………………………Aantal deelnemers…….. 

Adres………………………………………………………………………… 

Tel no: …………………………. 

Email : …………………………………………………………………….. 
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