
Palmpasen optocht en eieren zoeken op 14 april 2019 
 

Veel kinderen met hun versierde Palmpasen stok en zonder Palmpasen stok liepen 
met hun ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden achter de muziekwagen 
aan naar de hoek Bergweg/ Omloop. Het was een grote, gezellige, kleurige groep 
mensen. 
 
Bij het bos werden ze welkom geheten en daar werd verteld dat de paashazen in 
elke unit 2 regenboogeieren had verstopt. De paashazen wezen de kinderen, en 
daarachter de volwassenen, de weg naar de plek in het bos waar de eieren waren 
verstopt. Nadat iedereen zich bij de eigen unit had verzameld mochten de kinderen, 
na het fluitsignaal van de paashazen, gaan zoeken. Dat was een erg leuke 
bezigheid, want alle kinderen gingen vol enthousiasme tussen de bladeren, takken 
en bomen aan het zoeken. 
Alle eieren werden gevonden en diegene die een regenboogei vond, kreeg een extra 
prijsje. 
 
Hieronder wordt vermeld welke kinderen de meeste eieren hebben gevonden. 
Omdat alle kinderen zo hun best hadden gedaan, kregen ze allemaal, bij het verlaten 
van het bos, een chocolade-ei van de paashaas. 
 
Nadat de mensen van de ouderraad en van Contact de linten e.d. hadden 
opgeruimd, was het bos weer netjes en rustig voor de dieren die er wonen. 
 
De regenboogeieren werden gevonden door: 
Iris en Hanna uit unit 1, 
Bas Mentink en Sabastièn van Wijk Stalman uit unit 2, 
Lucas Eikelenboom en Emma Wanschers uit unit 3 en  
Thijs ter Brugge en Meike Esselink uit unit 4. 
De andere eieren werden gevonden door heel veel kinderen. 
De kinderen die de meeste eieren vonden zijn:  
Unit 1: Ize, Hanna en Brynn 
Unit 2: Merijn Heijnen, Bas Mentink en Ilja Dreteler 
Unit 3: Simon Timmermans, Mirthe Groot Nuelend, Saar Klein Nulent en Emma 
Wanschers 
Unit 4: Harm Nijenhuis, Thijs ter Brugge en Bruno van Leeuwen. 
 
Het was vooral heel gezellig om samen in de optocht te lopen en in het bos te 
zoeken naar eieren. 
  
 
 


