
Naam project  Paaseieren bij de Bomenbieb (ID 2021.03) 
Aanspreekpunt/verantwoordelijk Anouk van Lochem 

Het waarom van het project Gericht op het bevorderen van belangstelling voor locatie 
kinderboomkwekerij en bomenbieb en aandacht vragen voor 
seizoensfeest en groen. Kern: paaseitjes zoeken door kinderen. 
Uitdelen van zaadjes. Ook gericht op het leggen van contact en 
bevorderen van (langdurige) betrokkenheid. Spontaan project…. 

Doelgroep Gezinnen met kinderen directe omgeving Zandstraat. 

Inspanning Folder o.a. bij scholen, winkels, krantenbericht, mond op mond 
reclame. Bord met oranje ballon langs de weg. Folders onder 
ruitenwisser bij auto’s Albert Heijn op de dag zelf. Flyeren bij de 
Albert Heijn door Harry Bakker.  

Materialen ter plaatse Auto, tafeltje, koffie etc. Paaseitjes, zakjes zaad met beschrijving, 
bloesemkaarten en posters, bekertjes om eitjes in te verzamelen. 

Datum 3 april 2021 

Tijd 10.00 uur - 14.00 uur 

Plaats Zandstraat 

Resultaat/evaluatie Deze actie is prima verlopen. Anouk heeft bezoekers steeds welkom 
geheten en instructie gegeven en prijsjes weggegeven en zakjes 
zaad uitgedeeld. Kinderen mochten met de paashaas op de foto. 
Paashazenpak en paashaas via Harry Bakker. Prachtig zoek weer. 
Meeste mensen bleven best lang. In totaal 61 zakjes zaad met 
briefjes uitgedeeld, meestal 2 ouders/grootouders per kind. Toch 
wel kleine 200 man langs geweest. Keurig gespreid in tijd. Voor 
ouders en kinderen was het wel een festijn om weer even iets te 
mogen….  

Publiciteit Artikel/foto’s Carillon door Wiljan Broeders, facebook via div. 
pagina’s, veel likes. 

Kosten Drukwerk € 40; Andere materialen gesponsord door Lijst Bakker. 

Voor herhaling vatbaar Ja 

Opmerkingen Er worden bij dit soort gebeurtenissen veel contacten gelegd en 
eventueel NAW gegevens genoteerd of emailadressen. In dit geval 
veel leerlingen van Den Duin en Lage Weide en groene ouders. Wel 
alert blijven op betrokkenheid lijst Bakker maar dat ging integer 
alhoewel de oranje peugeot en Harry himself niet zijn te missen. 

Nazorg Doto’s zijn via We Transfer verspreid.  

 



 

Foto 1 Zoeken! 

 

Foto 2 Elkaar niet voor de voeten lopen. 



 

Foto 3 En de paashaas was er ook! 


