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Hoi hoi!
Ik ben heel druk bezig geweest om een mooie grote schat bij elkaar te sparen met
allemaal paaseitjes, maar nu ben ik die schat kwijt!
Wil jij mij helpen om de schat weer terug te vinden? Daarvoor moet je in de Biesbush
op zoek naar de grote gele paaseieren en de rebus oplossen.
Als je dan jouw oplossing inlevert en raad hoeveel paaseitjes in de pot zitten, win jij
misschien wel mijn schat.
Doe je best, en alvast bedankt voor je hulp!
O ja, nog een tip: in mijn bos zijn ze allemaal leuke nieuwe speeltoestellen aan het
bouwen. Heel leuk, maar daardoor is het wel een beetje modderig. Trek je laarzen aan!
De paaseieren hangen in de Biesbush van vrijdag 19 t/m maandag 22
april, je kunt die dagen de speurtocht doen wanneer jij wilt.
Hoe kom je er? Loop vanuit de Waterweegbree de twee bruggetjes over
het Bieslandse Bos in. Na ongeveer 15 meter kun je links de Biesbush in.
Inleveren van de rebus kan maandag 22 april van 13:00 tot 15:00 in
buurthuis De Yp.
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Lever de ingevulde rebus in op maandag 22 april, tussen 13:00 en 15:00 in Buurthuis De Yp. Elke
deelnemer (tot 12 jr.) krijgt sowieso een mooie prijs en je maakt kans op de Schat van de Paashaas
als je raadt hoeveel paaseitjes in de pot zitten !

Wij zijn al lid van de Bewonersvereniging.
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Voor slechts € 10,- per jaar per huishouden worden wij
graag lid van Bewonersvereniging Buren van de Bras.

Zie jij de grote gele paaseieren hangen in het bos? Op elk paasei staat een woordpuzzeltje.
Vul de oplossing hieronder in.
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