
Stichting Kindvriendelijk Goor     Voorstraat 10

     
     
     
     
     

 
 
 

    Februari 
 
 

       
 
 

 
Als het lente wordt kunnen we weer lekker buiten spelen. Dat 
kan onder andere tijdens het Palm Pasen en met 
Koninginnedag.
 
En wat voor een Koninginnedag gaat het worden…??? 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 24 maart lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht door Goor. 
Om 12.00 uur vertrekken we vanaf de Reggehof en 
achter Apollo aan naar de Kinderboerderij het Kukelnest. 
Maar… Als je niet zover kunt lopen, mag je 
instappen……..als je maar 

 
 is vanaf de Reggehof door de Wijnkamp en de Kloosterlaan via de 

Lintelerweg naar de Kinderboerderij.
Daar staan heel veel leuke 

 Eieren schilderen, 
 De paashaas heeft een aantal eieren verstopt die jullie 
kunnen gaan zoeken.

 
 

 
 

 Palm Pasen 

 Super gaaf Koninginnedag evenement

oor     Voorstraat 10-02  in Goor  Email: kindvriendelijkgoor@gmail.com

   24 maart

Stichting Kindvriendelijk Goor
Volkering 2 

   7471 TE Goor 
   kindvriendelijkgoor@gmail.com
   www.kindvriendelijkgoor.nl
   http://kindvriendelijkgoor.hyves.nl
   www.hetkukelnest.nl 

Februari 2013 

 

Als het lente wordt kunnen we weer lekker buiten spelen. Dat 
kan onder andere tijdens het Palm Pasen en met 
Koninginnedag. 

En wat voor een Koninginnedag gaat het worden…??? 
      Lees snel verder!!!!

lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht door Goor. 
m 12.00 uur vertrekken we vanaf de Reggehof en lopen we in een gezellige stoet 

achter Apollo aan naar de Kinderboerderij het Kukelnest.   
Als je niet zover kunt lopen, mag je natuurlijk altijd halverwege 

als je maar meeloopt. 

eggehof door de Wijnkamp en de Kloosterlaan via de 
Lintelerweg naar de Kinderboerderij. 

Daar staan heel veel leuke spelletjes op jullie te wachten:  
Eieren schilderen, paastekeningen kleuren.  
De paashaas heeft een aantal eieren verstopt die jullie  

gaan zoeken. 
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Maak twee stokken aan elkaar in de vorm van een kruis.  
Bevestig twee stokken met houtlijm en een spijker aan elkaar.  
Omwikkel het kruis dan met kleurige linten en papier. Liefst ook met 
houtlijm/spijkers, groene buxustakjes (dat is het traditionele 
palmpasengroen) of dennentakjes. Dit groen staat voor de overwinning 
van het leven op de dood. Versier het geheel met een ronde krans of 
slinger vol pinda’s,  eitjes, rozijntjes en… snoep. 
Zo’n krans verwijst naar de kringloop van het jaar en is het symbool voor 
het nieuwe leven… ook kun je er nog fruit bij hangen.  
Bovenop het kruis prik je een broodhaantje.  
Zo'n haantje kun je bij de bakker kopen, maar… zelf bakken is  natuurlijk  leuker en 
misschien wel lekkerder!! 

         
Wat betekent de haan op de palmpaasstok?  
Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van  
een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van  
waakzaamheid. Daarom staat een haan ook vaak op  
de kerktoren. 
                                 

Hoe kom je nou aan het Palmpaas  
 

Eerst de buxustakjes.  
De snoeitijd is dan wel voorbij, maar een paar takjes kan zo’n buxus  
wel missen. Je kunt ze ook kopen vrijdag op de markt.  
Je moet er wel snel bij zijn, want er is maar één kraampje  
die buxustakjes verkoopt. Misschien hebben de bloemisten  
ze ook wel… 
 
Het beroemde broodhaantje is te bestellen bij de bakker. Hou er wel rekening mee dat je 
de broodhaantjes een paar dagen van te voren moet bestellen.  
Verder heeft iedereen wel leuke zelfgemaakte attributen om in de palmpaasstok te 
hangen en deze op een originele manier te versieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van deze Kinderkrant vind je een kleurplaat. Kleur zo mooi mogelijk in en 
lever die in voor zaterdag 23 maart bij de Kinderboerderij ‘Het Kukelnest’ 
 
Degene met de mooiste kleurplaat krijgt een mooie prijs! 
 

 

 
 
 

Hoe maak ik een Palmpaastak? 
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Het wordt de laatste Koninginnedag zoals we hem kennen. Dus die moeten we heel groots 
vieren en dan doen we met: 
 
 
 
 

 
Wat gaat er precies gebeuren: 
Door het centrum van Goor wordt een super gave ‘fiets’ hindernisbaan uitgezet. In 3 
leeftijdsrondes gaan jullie zo snel mogelijk op je fiets langs alle hindernissen.  
Er zijn prijzen voor de snelste en voor de mooist/gaafste/gekste versierde fiets. 
En als extra ronde hebben we de ouder – kind kruiwagen race 

 
Geef je hieronder op: 
(je mag je ook voor de snelheidsrace en voor de ouder – kind kruiwagen race opgeven) 

=========================================================== 
INSCHRIJFFORMULIER Mini Zwarte Cross 

Mijn naam is              

Ik ben     jaar oud en zit nu in groep          

Ik woon aan de             

In               

Telefoonnummer            

Mail adres             

 

============================================================================== 

INSCHRIJFFORMULIER ouder – kind kruiwagen race 

Mijn naam is              

Ik ben     jaar oud en zit nu in groep          

Ik woon aan de             

In               

Telefoonnummer            

Mail adres             

Mijn ouders naam is            

Hij/zij is    jaar oud 

Hij/zij woon aan de             

In               

Telefoonnummer            

Mail adres             

 

============================================================================== 

Lever deze aanmeldformulier(en) in voor zondag 14 april bij: 
Ellen Hoek 
Voorstraat 10-02 
Goor 
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Lever deze kleurplaat in voor 23 maart bij ’t Kukelnest’ 

Thema Kinderkamp 2013:          

Naam:             

Adres:             

Telefoonnummer:            

Leeftijd:             


