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 Doeboekje Pasen 2021 

 

 Het SafeWings-doeboekje voor kinderen van pleeggezinnen in de tijd van Corona.  

 
 
 
 
 
Volgende week is het Pasen! Vorig jaar zaten we in de eerste lockdown vanwege Corona. 
Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona, maar dit jaar is het wel anders. Nu 
mag je wel (af en toe) naar school, maak je wel een tekening of knutselopdracht voor Pasen 
en heb je misschien wel een paasfeest of paasviering. 
 
In dit doeboekje kom je weer van alles tegen om te lezen, te maken of te doen. Veel plezier 
gewenst! 
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Lekker lezen                     
 
 

Paasontbijt  
 
Sjoerd en Meike hollen van boom naar 
boom en van struik naar struik. Als ze 
tussen de boomtakken en onder de 
struiken niets vinden beginnen ze aan de 
bloempotten, de nestkastjes en het 
tuinhuisje.  
‘Heb jij al wat?’ roept Sjoerd naar zijn 
zoekende zusje. ‘Nee. Jij?’ roept Meike 
terug. ‘Ik wel’, klinkt plotseling een stem. 
Het is opa. Hij staat op een trapje en haalt 
een paars geschilderd ei uit de dakgoot.  
Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei 
achter de tuinkabouter. Meike vindt een 
roze ei onder een tuinhark.  
‘Komen jullie eten?’ klinkt het vanuit opa’s 
huis. ‘Het paasontbijt staat klaar.’ 
 ‘We hebben nog lang niet alle eieren,’ 
roept Sjoerd. ‘Jullie kunnen gewoon niet 
zoeken’, zegt opa lachend. Hij haalt een 
groen ei uit de bloemengieter, een blauw 
ei uit de vuilnisbak, een rood ei uit het 
fonteintje en een oranje ei uit de tuinlamp.  
Sjoerd en Meike kijken verbaasd toe hoe 
hun opa met twee handen vol eieren naar 
binnen loopt. Aan de ontbijttafel zegt opa: 
‘De paashaas had de eieren dit jaar heel 
goed verstopt. Maar mij fopt hij niet. Ik heb 
ze allemaal gevonden.’ 
  
 

 
 

Eitje tik 
‘Hé, jongens,’ zegt opa tegen Sjoerd en 
Meike, ‘weten jullie wat wij vroeger altijd 
deden? Wij deden vroeger eitje tik. Doen 
jullie mee? Pak maar een ei. Dan tikken 
we onze eieren met kop en kont tegen 
elkaar. Als je ei heel blijft, mag je het 
houden. Als het kapot gaat, ben je het 
kwijt.’  
Sjoerd pakt het mooiste ei uit de mand. 
Het is een ei dat hij zelf beschilderd heeft: 
paars met groen en blauw. Opa pakt ook 
een ei en telt: ‘Een, twee, drie!’ De twee 
eieren knallen tegen elkaar. Beduusd kijkt 
Sjoerd van het gedeukte ei in zijn hand 
naar het hele ei dat opa vasthoudt. ‘Geef 
maar hier’, zegt opa. ‘Ik heb gewonnen.’ 
‘Nu ik’, zegt Meike. Snel pakt ze een ei uit 
de mand. Ze wacht tot opa er ook een 
heeft gepakt, maar nog voor hij tot drie 
kan tellen, tikt ze haar ei tegen dat van 
opa. Verbaasd kijkt ze naar de deuk in 
haar ei. ‘Wat oneerlijk,’ zegt ze, ‘nu heb jij 
alweer gewonnen!’ Lachend verzamelt 
opa alle eieren op zijn bord. 
 

 
 
Wedstrijdje eieren eten 
‘Weten jullie wat we vroeger nog meer 
deden? Een wedstrijd wie de meeste 
eieren op kan.’  
Sjoerd kijkt naar zijn moeder. En zoals hij 
had verwacht, zegt ze streng: ‘Pap, zo is 
het wel genoeg. Nu even geen vroeger 
meer.’  
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Grote schoonmaak  
Opa kijkt beteuterd als een kind dat straf 
krijgt van zijn moeder. ‘Nou,’ zegt hij met 
een pruillip, ‘dan zeg ik niets meer. Maar... 
willen jullie niet weten wat mijn moeder 
altijd deed met Pasen?  
Die hield dan grote schoonmaak.  
Dan werd de hele kamer leeggehaald. Alle 
meubels stonden in de tuin. De kamer 
werd van onder tot boven gesopt. De 
gordijnen werden gewassen. En de 
kolenkachel ging naar de schuur. Want 
eigenlijk is Pasen natuurlijk het feest van 
de lente. Tijd voor een nieuw begin. Alle 
vogels leggen eieren. Alle schapen 
lammeren. Er komen weer blaadjes aan 
de bomen.’  
 
De paashaas  
‘En de paashaas dan?’ vraagt Meike. ‘Wil 
je het echt weten?’ vraagt opa. ‘Nou, die is 

er gewoon bij verzonnen. Volgens een oud 
verhaal gingen lang geleden met Pasen 
alle kerkklokken luiden. Al die klingelende 
klokken strooiden de eieren rond. 
Sommige mensen waren het niet eens 
met dat verhaal. Ze wilden een paasfeest 
zonder de kerk en zonder kerkklokken. Ze 
wilden een feest voor alle mensen. Op een 
dag verzon iemand het verhaal van de 
paashaas.’  
‘Jammer,’ zegt Meike, ‘ik vond het juist zo 
leuk om in de paashaas te geloven. Wie 
heeft de eieren dan verstopt?’  
‘Ssst!’ doen de ouders van Sjoerd en 
Meike allebei tegelijk.  
Maar het helpt niets. Opa kan zijn mond 
niet houden. ‘Ik!’ zegt hij triomfantelijk.  
 
Naar: Arend van Dam & Alex de Wolf Op een dag …Vijftig 
voorleesverhalen over feesten, tradities en gebruiken 
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Puzzelen                           
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Woordzoeker 

 

Sudoku 
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Kleuren                             
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Knutselen                       
 
 
Paaskuiken met echte veren 
Knutsel eenvoudig een paaskuiken met echte veertjes. Met twee wasknijpers kun je het 
kuikentje makkelijk laten staan. Gezellig voor op de paastafel tijdens de brunch. 
 

 
 
 
Paashaasje van ijsstokjes 
IJsstokjes zijn leuk om mee te knutselen. Je kunt er alles mee maken. Dus ook een 
paashaasje. Met gekleurd papier en wiebeloogjes heb je in no-time een vrolijk haasje 
gemaakt. 

 

 
 
 

Kuikentje uit het ei 
Dit kuikentje blijft ook grappig om zelf te maken. Groot of klein, in een wit of in een 
gekleurd paasei... er zijn tal van mogelijkheden voor dit gezellige kuikentje. 
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Lammetje schilderen met vingerverf 
Een lammetje schilderen lijkt misschien moeilijker dan het is. Teken eerst de kop en 
pootjes op mooi papier, bijv. groen. Doe de witte plakaatverf op een schoteltje, zet met je 
vinger mooie wollen stipjes en voor je het weet heb je een prachtig lammetje gestipt! 
Houd je niet van verf aan je vingers? Pak dan een dopje van melkfles of een wc-rolletje 
en stempel eenvoudig met het dopje of de wc-rol in de verf en dan op je papier. 
 

 
 

    
 
 

Schminkvoorbeelden voor Pasen 
Wie wil er nu geen schmink-snuit met Pasen. Hier heb je veel varianten van. Maar een 
haasje of een kuiken blijft toch vaak wel favoriet. 
 

 

https://www.kidsproof.nl/Gooi/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Lenteschaapje
https://www.kidsproof.nl/Gooi/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Lenteschaapje
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Recepten                              
 

 

1. Eiersalade 

 
Eieren horen onafscheidelijk bij Pasen. Eiersalade maken is een van de simpelste recepten die er 
is. Je kunt daarna heerlijk variëren met het gebruik van de salade. Wat dacht je van eiersalade 
met gerookte zalm op een vers broodje? Of eiersalade met tomaatjes en ham? Kortom: een 
recept voor eiersalade is ideaal voor de paasbrunch. 

Benodigdheden voor ongeveer 250 gram salade: 

▪ 4 eieren 

▪ 2 eetlepels volle mayonaise (doe je aan de lijn, gebruik dan halfvolle mayonaise) 

▪ Handje verse bieslook 

▪ 1 ruime theelepel fijne mosterd 

▪ Peper en zout 

Breng ruim water aan de kook. Doe dan de eieren erin en kook zo’n 8 minuten tot ze hard zijn. 
Laat ze daarna schrikken, pel ze en laat ze afkoelen. 

Hak of snijd de bieslook zo fijn mogelijk. 

Doe de eieren in een bakje en prak ze fijn. Voeg de bieslook, mayonaise en mosterd toe en roer 
goed door elkaar. Proef even en voeg naar smaak zout en peper toe. Wil je de salade mooi 
presenteren, leg er dan wat stengeltjes bieslook op. 
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2. Wentelteefjes 

 
Wentelteefjes zijn een echte favoriet met Pasen. Het is afhankelijk van hoe je bent opgegroeid, 
hoe je ze eet. Sommigen eten slappe, kort gebakken wentelteefjes, anderen eten de wat drogere 
en knapperig gebakken variant. Hoe je ze ook maakt: dit recept is makkelijk om te maken! 

Benodigdheden voor 4 sneetjes: 

▪ 4 sneetjes brood (dit mag gerust oud brood zijn, zolang het niet beschimmeld is) 

▪ 1 ei 

▪ 200 ml melk 

▪ Flinke snuf kaneel 

▪ 1 el suiker 

▪ Boter of margarine om in te bakken 

Klop de eieren in een ruime kom of in een diep bord los met de melk. Voeg kaneel en suiker toe 
en klop nog even door. 

Verhit een pan op middelhoog vuur. 

Leg een boterham in het melkmengsel en laat even intrekken. Draai hem dan om, zodat beide 
kanten goed doorweekt zijn. Haal hem eruit en leg hem in de pan. Bak de boterham aan beide 
zijden goudbruin. Herhaal dit met de overige boterhammen. 

Tip: wacht met draaien tot de onderkant goudbruin is. Gebruik een grote spatel. Hoe 
verser het brood, hoe sneller het zal scheuren tijdens het omdraaien. 
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3. Paassmoothie met tropisch fruit 

 
Deze paassmoothie kun je eventueel al een dag van tevoren maken. De smaak is echter het 
lekkerst als je hem op de ochtend zelf maakt. Dat is minder werk dan je denkt! 

Benodigdheden voor 2 bekers smoothie: 

▪ 2 mango’s 

▪ 250 ml ananassap 

▪ 1 banaan 

▪ 200 ml halfvolle yoghurt 

▪ 2 takjes munt 

1 dag van tevoren: vries het ananassap in, in de vorm van ijsblokjes 
Schil de mango’s en de banaan en snijd in grove stukken. Houd een stukje mango apart en doe 
de rest van het fruit in de blender. Voeg de melk en de ijsblokjes toe. 

Mix op volle kracht de smoothie tot hij helemaal fijn is. Garneer met een takje munt en een paar 
mangoblokjes van het stukje dat je opzij had gelegd. 

 


