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Brengt Servaas
de Haas ook
voor jou
lekkers?

Doe mee met je kinderen aan
de paaszoektocht in de wijk
VAN ZAT 3 APRIL TOT WOE 14 APRIL
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Servaas de Haas brengt op 18 april lekkers voor alle buurtkinderen
die op
het speurtocht
raadsel oplossen.
Ga
in de buurt van

Ga van 3 tot en met 14 april op speurtocht in de buurt.

Dit jaar komt voor het eerst Servaas de Haas naar de
Elisabethwijk. Hij brengt chocola en snoepjes mee
voor de buurtkinderen. Maar als je lekkers wil, moet je
op zoektocht. Servaas speelt graag spelletjes en heeft
op 24 ramen in de buurt een spoor achtergelaten.
Dat spoor is een affiche van een HAAS met een
GEKLEURDE letter. Op de bovenste rij van je invulkaart
schrijf je de letters die je vind in het vak met de juiste
kleur. Vind je bijvoorbeeld een rode letter S, dan schrijf
je die in een rood vakje. Als je alle 24 letters hebt
gevonden, moet je ze in de juiste volgorde plaatsen.
Alle letters in een kleurvak vormen één woord. Dan
komt er een zin tevoorschijn die je moet invullen op
de onderste lijn van je kaart.
Zin gevonden? Steek je kaart dan zo vlug als een
haas (ten laatste op 14 april, vergeet je naam en
www.elisabethwijk.be
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adres niet) in de bus van Servaas. Hij logeert in de
Dokter Van Raemdonckstraat 20. En dan komt op
zondag 18 april Servaas de Haas bij jou thuis langs
op de stoep met zalig veel snoep. Opgelet, de mooist
ingekleurde afbeelding op de kaart krijgt een extra
verrassing.
Ook je broertjes en zusjes kunnen deelnemen (extra
kaart downloaden op www.elisabethwijk.be of schrijf
ook hun naam op jouw invulkaart).
Voor je het hazenpad kiest, best wel even vragen aan
je mama, papa of de persoon die voor jou zorgt, of je
deze spannende zoektocht alleen kan of mag maken.
Maar samen met hen is het misschien nog leuker.
Hoe meer ogen, hoe sneller je de sporen ontdekt.
Veel succes op je zoektocht.
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buurtplan
DE BOLLEN ZIJN EEN KLEIN HULP
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STEEK JE INGEVULDE KAART IN
DE BRIEVENBUS VAN SERVAAS,
DR. VAN RAEMDONCKSTRAAT 20.
KLEUR JE KAART MOOI IN EN

SERVAAS

VERWENT JE NOG MEER.
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