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Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk 

Paashaas heeft weer eieren verstopt! 
Paaseieren zoeken 

We hebben vernomen dat de Paashaas weer een heleboel 

paaseieren heeft verstopt in onze wijk. Alle kinderen van 4 tot 

en met 8 jaar mogen mee helpen zoeken om deze eieren alle-

maal te vinden. We gaan zoeken op zaterdag 4 april. Je hoeft 

je hiervoor niet op te geven, we verzamelen om 13.30 uur op 

het speelveldje in de Waesgeerd. Om 15.00 uur kunnen je ou-

ders je hier weer op komen halen. 

 

Wij raden aan om dichte schoenen en  een broek met lange 

pijpen aan te  trekken. Mocht het regenachtig zijn, raden we 

aan om regenlaarsjes aan te trekken. 

Paaslekkernij maken 
Chocoworkshop bij Bakkerij Apart 

Wilt u voor Pasen nog iets  lekkers en bovendien zelfge-

maakt op tafel zetten en iedereen verrassen? Kom dan 

maandag 30 maart naar de chocoworkshop bij Bakkerij 

Apart en maak een chocoladelekkernij voor de paas-

brunch! Of haalt het de Pasen niet….. 

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de schuur ach-

ter Bakkerij Apart, Benedenkerkstraat 14. Het is aan te raden 

een dikke warme trui aan te trekken. De chocoworkshop 

duurt tot ongeveer 21.30/22.00 uur. U kunt zich hiervoor op-

geven bij Nico Schellekens, telefoonnummer 31 40 33. Doe dit wel uiterlijk 26 maart, want 

er is maar ruimte voor 25 deelnemers en vol = vol! Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

activiteit. 

Het was weer een feest… 
Carnavalsoptocht 2015 

De carnavalspakken mogen weer fris gewas-

sen de kast in voor een jaartje. Wat was het 

weer een gezellig feest. De fanatieke bouwers 

van Benedenkerk hebben met hun creatie een 

mooie vierde plaats gehaald bij de grote wa-

gens. Daarnaast een tweede plaats bij de kin-

derprijs! Bouwers en lopers bedankt! Hopelijk 

tot volgend jaar! 


