Buurtvereniging

“Bovenste Eind”

Onderwerp: Paashaas
Beste buurtkinderen, buurtleden en ouders,
Het is goed gebruik dat de paashaas in onze buurt langskomt en eieren verstopt voor de
buurtkinderen van buurtvereniging Bovenste Eind en Gebrook.
Ook dit jaar zou dit de bedoeling zijn echter de huidige situatie laat niet toe dat we met zijn allen
eieren kunnen gaan zoeken. Dit tot groot verdriet van onze buurtkinderen en de paashaas.
Zodoende hebben we gezocht naar mogelijke alternatieven om jullie in
deze ‘rare’ tijd toch nog het gevoel van Pasen te geven.
Uiteindelijk hebben we met de paashaas afgesproken dat hij
persoonlijk bij alle gezinnen met kinderen t/m 8 jaar aan de deur zal
aanbellen en op gepaste afstand een ‘paashazenmandje met inhoud’
zal afgeven. Uiteraard worden jullie oudere broertjes en/of zusjes niet
vergeten.
Dit gaat de paashaas doen op

zaterdagmiddag 11 april tussen 14.30 en 16.00 uur
Willen je ouders dat de paashaas bij jou deur aanbelt, stuur dan uiterlijk woensdag 8 april een
mailje naar bovenste-eind@live.nl of bezorg onderstaand antwoordstrookje bij Ellen Smit,
Lindestraat 2a. Zoals gewoonlijk is deelname gratis.
Helaas heeft buurtvereniging Gebrook besloten om alle activiteiten voorlopig stop te zetten.
Verder is de paashaas van mening dat dit jaar onze 70+ ers extra aandacht verdienen in deze,
voor velen van hun, moeilijke en eenzame tijd. Ook zij zullen een paasattentie aangeboden
krijgen namens onze buurtvereniging.
Hopelijk tot zaterdag 11 april en laten we met zijn allen ervoor zorgen dat iedereen gezond
blijft en let een beetje op elkaar in deze bijzondere tijd !!
De buurtpaashaas.
---------------------------------------------------------------------------------------
Naam/namen deelnemend(e) kind(eren) t/m 8 jaar: …….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Wil graag dat de paashaas op zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur bij mijn deur aanbelt.
(briefje inleveren bij Ellen Smit, Lindestraat 2a of per mail aanmelden via bovenste-eind@live.nl)
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