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Op dit evenement kan beeldmateriaal gemaakt worden en gepubliceerd op de website en Facebook.  
Foto’s van veel activiteiten zijn te downloaden van http://www.buurtverenigingsintrochus.nl/ 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Buurtvereniging Sint Rochus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
Buurtvereniging Sint Rochus organiseert: 

 

Paas-Wandel-Brunch-tocht 

 
Tweede paasdag organiseert Buurtvereniging Sint Rochus een Paas-Wandel-Brunch-tocht. Alle leden zijn 
welkom om lekker te wandelen door Budschop en op zoek te gaan naar letters. Alle letters gevonden, zet ze in 
de goede volgorde en ontdek de eindbestemming van deze wandeltocht.  
 
Onderweg zijn er verschillende posten met leuke activiteiten en er is een post met koffie, thee, ranja en wafels.  
 

Op de eindbestemming zal de paashaas jullie voorzien van een ‘Heerlijke’       verrassing, waar jullie thuis lekker 
van kunnen gaan genieten.  
 
Deze activiteit wordt georganiseerd met in acht neming van de RIVM Maatregelen tegen COVID-19. 
 

Wanneer? Maandag 5 april 2021 (2e paasdag) 

 

Waar? Budschop 
Je vertrekt vanuit je huisadres. 

Hoe laat? 
Duur? 

10.00 uur starten  
Ongeveer 2 uur 

Voor wie? 
Eigen bijdrage? 

Alle leden 
1,50 p.p. 

 

Opgeven vóór 15 maart door: 
Inlevering van onderstaand strookje en eigen bijdrage bij Erna Knapen, St. Rochusstraat 46 

 
Let op: 

• Te laat ingeleverde opgaveformulieren brengen de planning van de Paashaas volledig in de war en 
worden daarom geweigerd; 

• Mocht u, na opgave, onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven vóór het verstrijken van de 
uiterste opgave datum? 

 
Tot dan! 
 
 
& 

OPGAVE FORMULIER 
 

Familie                                                        Lidmaatschapsnr.    
 

 

Aantal volwassenen   _________ Eigen bijdrage ___________ 
 

Aantal kinderen boven de 10 jaar _________ Eigen bijdrage ___________ 
 

Aantal kinderen onder de 10 jaar _________ Eigen bijdrage ___________ 
 

Totaal aantal personen:   _________ Eigen bijdrage ___________ 
 


