PAASEIEREN ZOEKEN – PAASEIEREN ZOEKEN
CHRIJVING – INSCHRIJVING – INSCHRIJVING - INSCHRI

april 2019.
Beste ouders – lieve kinderen,
Op paasmaandag 22 april 2019 om 11 uur
verwachten we ALLE kinderen tot 12 jaar, om op zoek te gaan
naar paaseitjes.
Waar? LDC Kassei in de Vlierkensstraat 83a - Vilvoorde
Wie graag een paasontbijt (boterham met ei en spek * of
zonder spek) neemt, kan zich eveneens inschrijven.
Dit gaat ook door in het dienstencentrum en dit van 9 tot 11 u.
Er is een springkasteel en schminkstand!
Wie graag mee doet, schrijft zich in voor 14 april aub
(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord
TEL. 0498 51 47 54 ** PER POST Rollewagenstraat 152 – 1800 Peutie
of via warmkracht@gmail.com of lukhollebecq55@hotmail.com * www.warmkracht.be

(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord nodigt uit
MAANDAG 22 APRIL 2019 – PAASEIEREN ZOEKEN
*****************************************************************************************

Ik …………………………………………………………..(naam + voornaam)
woon in de …………………………straat, nr ………te………………………
schrijf mij in voor de zoektocht naar paaseieren
en betaal voor mijn deelname bij het begin van de zoektocht
GRATIS bij het vertonen van mijn vrijetijdspas * ........jaar (leeftijd invullen aub)
€ 0.50 voor alle deelnemers tot 12 jaar *** ik ben ….. jaar
*****************
ik / wij komen tussen 9 en 11 uur boterham en ei eten
familie: ……….
… … (aantal) MET

adres:
spek aan € 2.00

… … (aantal) ZONDER

spek aan € 1.50

Met de steun van de Stad Vilvoorde

(W)arm-kracht vzw…
armen aan het woord

PAASEIEREN ZOEKEN
PAASMAANDAG 22 april 2019
DIENSTENCENTRUM KASSEI
VLIERKENSSTRAAT 83a - VILVOORDE
09 – 11 u PAASONTBIJT
11 – 12 u ZOEKTOCHT
voor ALLE kinderen tot 12 jaar
in armoede en niet in armoede
IEDEREEN WELKOM
INSCHRIJVEN VOOR 14.4.2019 AUB
OOK SPRINGKASTEEL EN SCHMINKSTAND!
INFO “(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord “ * TEL. 0498 51 47 54
OF PER POST Rollewagenstraat 152 – 1800 Peutie of met e-bericht warmkracht@gmail.com

Met de steun van de Stad Vilvoorde

