
 

Bestuur 

Wendy van Gisbergen (voorzitter), kattebos 11  

Anita van den Borne (secretaris), Hooge Mierdseweg 1  

Dennis Peters (penningmeester), Zeegstraat 26  

Mark Heesters, Zeegstraat 30                          

Ilona Schiffelers, Hondsbos 9 

 

  

 

 
  

  
  

 
 

 

 

 

Schaatsen. 
Aangezien ons jaarlijkse zwemmen bij het Vennebos nog steeds niet mogelijk is, 

willen we graag iets anders aanbieden. We gaan schaatsen bij de Ireen Wüst 

ijsbaan op zondag 10 april van 12:30 uur tot 17 uur. Kinderen vanaf groep 4 

kunnen zich opgeven voor 27 maart bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 of online 

via redactie@dendriesprong.nl . We zullen rond 12 uur vertrekken bij het 

speelveldje op het Polderke en zijn rond 17:30 uur weer terug. 

 

 

 

OPGAVE SCHAATSEN. 

Ik/wij gaan mee schaatsen op zondag 10 april van 12:30-17 uur.  

 

Naam kind(eren): ………………………………………………………………………………………………………………. 

Leeftijd: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mijn ouder(s) kunnen eventueel wel rijden:     ja / nee 

Mijn ouder wil eventueel als begeleider mee, indien nodig.     ja / nee 

 

Inleveren voor 27 maart bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 of online via 

redactie@dendriesprong.nl  
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Pasen. 
Het is weer bijna Pasen en dat willen niet ongemerkt voorbij laten  

gaan. We mogen nl weer met z’n allen paaseieren gaan zoeken. Het zal  

plaatsvinden op zaterdag 16 april vanaf 15:00 uur op het  

evenemententerrein van de Wilgenspot.  

Dus ben je in de leeftijd van 0 jaar t/m groep 5 en vind je het  

leuk om de paashaas/beer te ontmoeten en paaseieren te zoeken.  

Geef je dan op voor 3 april bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 of  

online via redactie@dendriesprong.nl  

Kom jij ook mee zoeken en wie weet vind jij wel het  

gouden ei en krijg je iets extra’s. 

 

Heeft uw kind een dieet of allergie, laat dit dan even  

telefonisch weten bij Wendy van Gisbergen via 06-10712829 

 

 

 

 

OPGAVE PAASEIEREN ZOEKEN  

Ik/ Wij komen graag paaseieren zoeken op 16 april. 

 

Namen kinderen: …………………………………………………………………………………………………………….  

Adres :………………………………………………………………………..........................................................    

                                          

Inleveren voor 3 april bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 of online via 

redactie@dendriesprong.nl  
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