
Beste vriendinnen en vrienden, 
graag nodigen we jullie uit op onze volgende activiteit: 

  

KWB ” de paashaas is verdwenen” van 2 april tot en met 30 april 2022. 

Animatie op het parcours op 18 april van 14 u tot 17 u. 

 

  Vertrek aan OC De Looierij te Gijzegem. 
  Registreer je via de QR-code die staat op het startbord, zo maak je kans op een prijs van        

kwb-nationaal. 
  Neem onderweg een selfie en stuur deze door naar guido.bruyland@kwbgijzegem.be en 

maak kans op een mooie prijs welke we verloten onder de deelnemers. 
  Zoek het woord dat je kan samenstellen via de letters die geschreven staan op de vele 

paaseitjes die onderweg verstopt zijn, stuur het antwoord ook door naar hogergenoemd. 
mailadres en ontvang een paasverrassing! (tot zolang de voorraad strekt). 

  De wandeling gaat langs vele veldwegen waarbij aangepast schoeisel nodig kan zijn. Voor 

een kinderwagen is het soms wat moeilijk. 

 
Animatie op het parcours op 18 april van 14u tot 17u. 

Voor onze kinderen voorzien wij leuke spelletjes op het parcours. Je vertrekt ten laatste om 16u 
aan OC De Looierij waar je een speelkaart kan afhalen in het Velleken. Tijdens de tocht kan je 
met jouw speelkaart deelnemen aan de spelletjes en punten verzamelen. Aan het einde van de 
tocht lever je de kaart opnieuw in en wie het meeste punten heeft verzameld kan een mooie 
prijs winnen. Wie zin heeft kan één van de tekeningen in bijlage inkleuren en meebrengen. Uit 
de mooiste tekeningen zal er ook een winnaar worden gekozen. 

Er is de mogelijkheid om een drankje te nuttigen halverwege het parcours! 

Op het parcours is er ook één gouden paasei verstopt. Kan jij vinden waar het ligt? Je mag het 
wel niet meenemen maar de locatie schrijf je neer op jouw speelkaart. 

Aan het einde van de tocht kan je in het Velleken genieten van een drankje. Er zijn ook heerlijke 
Hot Dogs te koop. 

Jullie doen toch mee ? 
 
Groetjes en hopelijk tot dan, 

het KWB-bestuur                                                                           
www.kwbgijzegem.be 
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