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De lente komt eraan, zijn jullie er klaar voor?
Lekker lang licht, buiten spelen zonder jas en…
 

 
 
 
 
Zondag 10 april lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht 
door Goor.  
Om 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 instappen……..
 
 

is vanaf de Reggehof door de Wijnkamp en de 
Kloosterlaan via de Lintelerweg naar de 
Kinderboerderij.
Daar staan heel veel leuke 

 wachten 
  

De paashaas heeft een aantal eieren verstopt die jullie 
kunnen gaan zoeken.
 
De paashaas heeft een aantal gouden eieren verstopt 

 voor een extra leuke (lekkere) prijs
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De lente komt eraan, zijn jullie er klaar voor?
Lekker lang licht, buiten spelen zonder jas en…

 
EN 

lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht 

vertrekken we vanaf de Reggehof en lopen we in 
een gezellige stoet achter Apollo aan naar de Kinderboerderij 

Als je niet zover kunt lopen, mag je natuurlijk altijd 
verwege instappen……..als je maar meeloopt. 

is vanaf de Reggehof door de Wijnkamp en de 
Kloosterlaan via de Lintelerweg naar de 
Kinderboerderij. 
Daar staan heel veel leuke spelletjes op jullie te 

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

De paashaas heeft een aantal gouden eieren verstopt 
voor een extra leuke (lekkere) prijs 
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De lente komt eraan, zijn jullie er klaar voor? 
Lekker lang licht, buiten spelen zonder jas en… 

lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht 

vertrekken we vanaf de Reggehof en lopen we in 
een gezellige stoet achter Apollo aan naar de Kinderboerderij 

Als je niet zover kunt lopen, mag je natuurlijk altijd 

is vanaf de Reggehof door de Wijnkamp en de 

spelletjes op jullie te 

De paashaas heeft een aantal eieren verstopt die jullie  

De paashaas heeft een aantal gouden eieren verstopt 



Palm Pasen 10

Stichting Kindvriendelijk – E-mail: 
 
 

Op woensdag 27 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vanaf 14.00 uur
luchtkussens in de 
Smidse)  
 
 

 
 

 Je hoeft je hiervoor 
aansluiten. 

 
 
 

Pasen 10 april 12.00 uur – Koningsdag 27 april 14.00 uur

mail: kindvriendelijkgoor@gmail.com Website: www.kindvriendelijkgoor.com

27 april is het: 

.00 uur staan er super gave klim en klauter 
luchtkussens in de Grotestraat. (tussen de Tapperij en de 

Je hoeft je hiervoor niet op te geven, je kunt gewoon 

Zet vast in je agenda:
Het houtkamp dit jaar is 
tussen 23 en 26 
augutus 

.00 uur 
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