Afdeling ‘s-Herenelderen

Aan de jongsten van ons dorp en ver daarbuiten.
Lieve kinderen,

Eindelijk is het weer zover. Na een paar jaar afwezigheid komen de klokken van Rome weer eens naar
‘s Herenelderen en laten in het park van het kasteel weer allerlei lekkers vallen.
Daarom nodigt de paashaas alle kindjes tot en met 10 jaar uit om samen met hem alles te zoeken tussen
de struiken en in het gras. Hij verwacht jullie aan de poort van het kasteel om 13u50 stipt. Al dat lekkers gaat in één groooote mand en als jullie naar huis gaan krijgt ieder kindje een goed gevulde zak
snoep mee. Maar eerst gaan we allen tezamen met een clown in ons buurthuis “Aldor” een feestje bouwen. En breng gerust jullie vriendjes en vriendinnetjes mee hoor. Jullie kunnen er naar hartenlust dansen en zingen en spelen en springen.
De mama’s en papa’s, grote broer en zus, oma’s en opa’s en tantes en nonkels zijn allemaal welkom om
een lekker tasje koffie met een vers gebakken pannenkoek te eten of een heerlijk fris drankje te nuttigen. Dit alles aan zeer democratische prijzen.
Deelnameprijs per kind is 7 €. In te schrijven voor 9 april bij een van onderstaande bestuursleden of via
rekeningnummer BE24 7353 3900 0638 met vermelding van “paashaas”, uw naam en adres, aantal kinderen.
Gelieve te betalen bij inschrijving en vergeet niet de leeftijd van de kinderen te vermelden.
Met dank aan de familie de Renesse voor het ter beschikking stellen van hun mooie park.

Naam en voornaam kind

Leeftijd kind (tot en met 10 jaar)

Nico Stevens: 012/231671 of 0477/470592

Voor foto’s en info activiteiten:

Paul Vrijens: 0494/438018 of vrijensvantilt@gmail.com

bezoek onze website:

http://s-herenelderen.landelijkegilden.be

Dirk Wijnen: 012/234937 of wijnendirk@gmail.com

of via Facbook:

www.facebook.com/LGsHerenelderen

Noteer alvast in uw agenda: Zaterdag 21 mei: daguitstap naar Luik per trein.
Donderdag 16 juni: citygolf in Tongeren.

