
PAASHAZENZOEKACTIE  
zie toelichting op achterzijde 

Oplossing uiterlijk donderdag 8 april mailen naar 
info@binnenstadnoord.nl of in brievenbus Rietveld 204 
 

KLEUR GEVONDEN LETTERS 
Paars  
Geel  
Rood  
Blauw  
Groen  
Zwart  

 
 

 

Let op: 
* Blijf thuis bij klachten als hoesten, keelpijn en   
   verkoudheid 
* Houd minimaal 1,5 meter afstand 

 

Straten waar je een of meerdere eieren kan vinden: 

Annastraat 
Cellebroerstraat 
Doelenstraat 
Papenstraat 
 
 

Raam 
Rietveld 
Verwersdijk 
Vlamingstraat 

Voldersgracht 
Vrouwenregt 
Vrouwjuttenland 

Als je dit formulier inlevert, vergeet dan niet je naam en je 
adres te vermelden 
 
Naam: ………………………………………….  Adres: ……………………………… 

 
 
 

         paars  geel  rood 
                       

           

 
blauw 

  
groen 

   
zwart 

                               

 

  



Toelichting Paashazenzoekactie 

Rondom Pasen is er een paashazenzoekactie in het gebied van 
Belangenverenging Binnenstad Noord. Want we blijven deze 
dagen dicht bij huis, en gaan geen drukke plekken opzoeken. 

Er zijn 24 paashazen op te speuren, achter ramen in de buurt. 

Elke haas heeft een letter in een bepaalde kleur.  
Noteer de letter èn de kleur! 

Maak met de 24 letters de slagzin die uit 6 woorden bestaat. 
Gebruik daarbij de volgende aanwijzing: 
 
1e woord: paarse letters (3 letters) 
2e woord: gele letters (2 letters) 
3e woord: rode letters (5 letters) 
4e woord: blauwe letters (5 letters) 
5e woord: groene letters (3 letters) 
6e woord: zwarte letters (6 letters) 
 

De woorden moet je dus nog wel zelf maken! 
 
De 24 hazen zijn te vinden in de volgende straten (soms zie je 
meer hazen in een straat; soms maar één): 

Annastraat 
Cellebroerstraat 
Doelenstraat 
Papenstraat 
 
 

Raam 
Rietveld 
Verwersdijk 
Vlamingstraat 

Voldersgracht 
Vrouwenregt 
Vrouwjuttenland 

   

Gebruik de voorkant van deze toelichting bij het zoeken. 
De actie loopt van zaterdag 3 april tot en met woensdag 7 april.  

 

 

 

Maak van de letters een slagzin / paaswens. 

Lever de slagzin uiterlijk donderdag 8 april in door het te mailen 
naar info@binnnenstadnoord.nl of het formulier in de brievenbus 
te doen van Rietveld 204. 

Onder de goede inzendingen wordt een prijsje verloot.  

Op vrijdag 9 april komt de slagzin op de site van BBN te staan, 
www.binnenstadnoord.nl. 

Jonge, maar natuurlijk ook oudere jongeren mogen meedoen. 
Zorg dat je tijdens het zoeken gepaste afstand houdt met 
eventuele andere hazenzoekers. En blijf bij klachten als hoesten, 
keelpijn en verkoudheid thuis. 

Veel plezier en veel succes! 

Op de voorpagina heb je de mogelijkheid de gevonden letters per 
kleur te vermelden, en later ook de bedoelde slagzin. 

Marlies Heesen & Frans Geerlink 

 

 

 

 


