
De Paashaas met het gouden ei 
 
Om half 12 vertrokken veel kinderen met hun versierde Palmpasen stokken vanaf de Barchkerk 
naar de Kale Berg. Ook hun ouders, oma’s, opa’s, en andere belangstellenden trokken mee in de 
optocht. 
De paashazen wees hen de weg naar de hoek van de Omloop en de Bergweg, want daar was 
het pad naar de plek waar zij de paaseieren hadden verstopt. 
Zij hadden zelfs in elke unit 2 gouden eieren verstopt. 
Dit was ter ere van het 50-jarig jubileum van vereniging Contact. 
Na het welkom door Gea Teunissen, gingen zij achter de hazen aan naar het stuk bos voor hun 
unit. Toen iedereen er klaar voor was, begon het zoeken naar de eieren. 
Tussen de bladeren en takken, onder stukken hout, overal lagen de eieren. Sommigen klommen 
zelfs in een boom. Misschien dachten zij wel beter uitzicht te hebben op de eieren. Ook de 
ouders gaven goed aanwijzingen naar de kinderen. 
De meisjes en jongens mochten de eieren inleveren bij de begeleiders die de score bij hielden. 
 
Wanneer er een gouden ei werd gevonden, klonk er een hoera door het bos en kreeg diegene 
een chocoladehaas. 
Dat waren in unit 4: Maud Holsbeke en Jur Lusink 
in unit 3: Ymre Sleumer en Tygo Spiekker 
in unit 2: Sebastiaan Heijnen en Quint Warnshuis 
en in unit 1: Brynn Zweers en Milan ter Haar. 
 
De andere eieren werden ook allemaal gevonden, omdat alle kinderen heel goed hun best 
hebben gedaan met zoeken. 
De 3 hoogste scores van elke unit worden hieronder genoemd. 
Unit 1: Liz: 26 eieren, Gijs: 16 eieren en Maron: 14 eieren. 
Unit 2: meisjes: Ilja Dreteler; 13 eieren; Hebe Basten 11 eieren;  Emma Wanschers 9 eieren.   
            Jongens: Jari Dinkelman 19 eieren; Sabastièv van Wijk 18 eieren; Kristo Kooijman 15 ei. 
Unit 3: meisjes: Sophie Milius 11 eieren; Marly Maas 9 eieren; Bo oplaat 7 eieren 
            Jongens: Harm Nijenhuis 8 eieren; Kaj Brunsveld 7 eieren; Simon Timmermans 5 eieren 
Unit 4: meisjes:Meike Esselink en Maud Holsbeke 7 eieren;  
                   Eline Woltering, Meike Breman, Sem Kraayenzang 6 eieren;  
                   Demi Meerbeek, Esmee Sleumer, Frederique Wanschers, Sanne Gr.Wesseldijk 4 ei. 
           Jongens: Sam Wijkamp 6 eieren, Job Spiekker, Jur Lusink 5 eieren, Pelle Heijink 4 eieren 
 
Omdat het zo’n mooi weer was bleven de mensen nog gezellig praten en de kinderen spelen in 
het bos. 
Bij het vertrek uit het bos mochten alle kinderen een chocolade ei bij de paashaas uit de mand 
pakken. 
Daarna zorgden mensen van de ouderraad en van vereniging Contact er  
voor dat de linten en dozen weer opgeruimd werden. 
 


