Palmpasen 2017
Vorig jaar hebben we helaas geen Palmpasen optocht kunnen organiseren. Maar dit jaar
gaan we er weer voor! Vind u het ook zo leuk, om lekker creatief bezig te zijn met uw kind?
Hieronder vindt u alle informatie omtrent de palmpasen optocht:

Donderdag 6 april rond 19:30 uur gaan we met de vrijwilligers snoep rijgen, onder het genot van
een kopje koffie/ thee en iets lekkers. Met de schalen snoep op tafel wordt met een naald het
snoep aan een draad geregen. Afhankelijk van het aantal mensen dat wil helpen duurt het een uur
tot anderhalf uur. Wij zoeken hier nog enkele vrijwilligers voor!
Vrijdag 7 april 2017 om 14:30 uur beginnen we met de kinderen in het Parochiehuis aan de
Kerkstraat met het maken en bekleden van een Palmpasenstok. Om er voor te zorgen dat de
Palmpasenstok afkomt heeft een kind ondersteuning van een ouder nodig. Eén ouder kan daarbij
rustig twee kindjes ondersteunen! Wel graag van te voren uw kind aanmelden zodat we voldoende
stokken op voorraad hebben.
Vrijdag 7 april rond 19:30 uur willen we de Grote Palmpasen optuigen. Hier hebben we bij
voorkeur lange mensen (mannen) voor nodig. We brengen buxus groen aan, aan de grote
Palmpasen. Vervolgens hangen we het geregen snoepgoed en andere decoratie materialen aan
de Palmpasen. Al met al zal dit nog geen uur duren! Ook hier zoeken wij nog enkele vrijwilligers
voor!
Zondag 9 april 2017 start om 14:00 uur een Palmpasenoptocht door Glanerbrug.
De officiële start locatie volgt zo spoedig mogelijk. De tocht duurt ongeveer 40 minuten.
Met ondersteuning van leuke en gezellige muziek van Tohuwabohu. Natuurlijk is de Paashaas ook
van de partij.

Kosten van een Palmpasenstok zijn € 6,00 per stok.
Alle benodigdheden en materialen, thee of koffie, ranja en iets lekker zijn inbegrepen.

Opgave kan tot en met 31 maart 2017
Via creatiefmariavlucht@hotmail.com

Paaskaars Voelt uw kind zich te oud voor een palmpasenstok? Ook dan kunt u alsnog creatief
bezig zijn. Bij voldoende aanmeldingen willen we graag met de oudere jeugd (en ouders
uiteraard!) een paaskaars gaan maken. Heeft u hier interesse voor? Stuur gerust een mail voor
meer informatie naar creatiefmariavlucht@hotmail.com.

Graag zijn we uw hulp en opgave tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie
Feya Bakker
Germaine Hering

