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Voorwoord 

Liefste Akabe De Pioen vrienden, 

 

Het is nu al een tijdje dat het coronavirus in ons land zit en we hier 

gevolgen van ondervinden. Hierdoor kunnen onze scoutsactiviteiten 

jammer genoeg nog steeds niet doorgaan. We hopen dat jullie je allemaal 

heel erg geamuseerd hebben met “Het grote binnenboek” dat we voor 

jullie gemaakt hebben. Door de vele positieve reacties en het virus dat 

ervoor zorgt dat we nog steeds geen activiteiten kunnen laten doorgaan 

hebben we voor jullie een nieuw boekje gemaakt. In ons “Paasboekje” kan 

je opdrachten en spelletjes vinden waar je je mee kan bezighouden nu je 

niet naar school en de scouts kan.  

 

Heb jij vragen over het boekje, de opdrachten of de spelletjes? Heb jij zelf leuke ideetjes? 

Stuur ons dan zeker een mailtje! 

 

Als je de oplossingen van opdrachten wil of voor een opdracht moet mailen mag dat naar 

één van deze mailadressen: peeterslien@hotmail.com of brechje.peeters@hotmail.com .  

 

Veel plezier en hopelijk tot snel!  

 

Stevige virtuele linker, 

De leiding 

  

mailto:peeterslien@hotmail.com
mailto:brechje.peeters@outlook.com
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Knutselen 

Konijn maken 

Benodigdheden: 

● Schaar 

● Papier naar kleur 

● wol 

● Uitgeprint sjabloon  

Stappenplan: 

1. knip het konijntje uit en de blauwe cirkel. 

2. De wol wikkel je om het lijfje. 

3. Ga gewoon langs de pootjes en het hoofdje. 

4. Net als bij het maken van een gewoon pomponnetje. 

5. Knip je de wol los en maak je met een draad een stevige knoop. 

6. Knip de wol langs 1 zijde los. 
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Paasmand maken 

Benodigdheden: 

- Kleurpotloden, verf of stiften 

- Schaar 

- Lijm 

- Uitgeprint sjabloon 

 

Stappenplan: 

1. Kleur het doosje zoals je zelf wil. 

2. Knip het doosje netjes uit op de buitenste lijnen.  

3. Smeer een beetje lijm aan de plakranden.  

4. Vouw het doosje dan in elkaar. 
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Paaseieren maken 

Benodigdheden: 

- Washi tape/ papier tape/ iets anders waarmee 

je vakjes kan maken 

- Stiften, kleurtjes, wasco’s, verf…  

- Uitgeprint sjabloon ei  

 

Stappenplan: 

1. Beplak het uitgeprinte sjabloon met washi 

tape zodat je verschillende vakken krijgt (zie 

voorbeeld, als je geen tape hebt kan je ook 

creatief zijn en iets anders zoeken).  

2. Kleur de vakken in verschillende kleuren in. 

Je kan dit met verschillende materialen doen.  

3. Wanneer je alles hebt ingekleurd (en alles 

droog is), trek je de tape er voorzichtig af.  

 

 

Benodigdheden: 

- Lijm  

- Gekleurd papier 

- Uitgeprint sjabloon ei  

 

Stappenplan: 

1. Scheur verschillende kleuren papier in kleine stukjes.  

2. Beplak iedere reep met een andere kleur.  

De bedoeling is dat je kleine stukjes gebruikt om heel 

de reep beplakt te krijgen.  
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Paashaas maken 

Benodigdheden: 

- Een eenzame sok 

- Ongekookte rijst of steentjes… 

- Touw 

- Schaar 

- Stiften 

- Lint  

- Glas 

 

Stappenplan: 

1. Vul de sok met een glas voor ⅔ met rijst, steentjes, … . 

2. Knoop de bovenkant van de sok dicht met een stukje touw. 

3. Maak een lijfje door een touw in het midden van de sok te knopen. 

4. Achteraan maak je nog een knoopje, zo heeft je paashaas ook een staartje. 

5. Knip uit de bovenkant van je sok een driehoek, zo heeft je paashaas oren. 

6. Geef je paashaas een strik rond zijn nek (Laat je inspiratie de vrije loop). 

7. Teken de oogjes en mond van de paashaas. 

8. Nu kan hij vrolijk rondhuppelen. 

 

Vind je het moeilijk om de instructies zo te volgen? Kijk dan zeker het filmpje met meer 

uitleg. 

https://radio2.be/aha/eenzame-sok-wordt-schattig-konijntje  

https://radio2.be/aha/eenzame-sok-wordt-schattig-konijntje


Paasboekje Akabe De Pioen 

 
13 

 

Kuiken schilderen 

Benodigdheden: 

- Papier 

- Gele verf 

- Vork 

- Oranje papier 

- Schaar 

- Oogjes 

- Stiften  

- Lijm 

 

Stappenplan: 

1. Pak het witte papier. De bedoeling is dat je de vork 

in de gele verf steekt en deze op het blad drukt. Dit 

doe je totdat je de vorm van een kuikentje hebt.  

2. Terwijl de verf droogt, knip je uit het oranje blad 2 

pootjes en een snaveltje. (zie voorbeeld)  

Je mag hierin creatief zijn en je eigen pootjes en snavel creëren.  

3. Wanneer de verf droog is, plak je de snavel en de pootjes op je kuikentje.  

4. Als laatste plak je de oogjes erop. Wanneer je geen oogjes thuis hebt, kan je dit 

gemakkelijk met een stift zelf tekenen. 

5. Je kan de achtergrond ook nog inkleuren. Zo kan je het kuikentje bijvoorbeeld in het 

kippenhok laten slapen of in het park laten spelen. Wees creatief! Succes!   
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Verbind de nummers 

Verbind de nummers te beginnen bij 1 tot 75. Kleur nadien de 

tekening in.  
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Verbind de nummers te beginnen bij 1 tot 38. Kleur de tekening 

nadien in.  
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Doolhof 

Kan jij de dieren helpen om de weg te vinden en bij de eieren te 

komen? Gebruik voor de weg van elk dier een andere kleur.   
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De paashaas is op zoek naar een mooie struik om zijn paaseieren te 

verstoppen. Wijs jij hem de weg?   
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De paashaas is de weg naar zijn paaseieren verloren. Wil jij hem 

helpen met de weg te vinden?  
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Verhaal rond Pasen 

De paashaas en het gouden ei 

Lees het verhaal van de paashaas en het gouden ei. Kan jij nadien 

het gouden ei vinden dat verstopt is in ons boekje? 

 

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon uitkwam, was 

de paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen, waar straks 

de kinderen naar zouden komen zoeken. 

Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had moest hij het 

gouden ei nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de aarde en werd bewaakt door 

de andere hazen. De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen: "Hazen kom te voorschijn, laat 

je eens even zien." En zo kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn en ze riepen 

elkaar, en wachtten tot ieder er was, zodat ze samen op weg konden gaan om het 

gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar aan: 

"Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..." 

 

Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat het kind 

dat het gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen. 

Toen de paashaas met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei bewaard 

werd, waren de haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want het gouden ei was 

verdwenen, het gouden ei was weg. 

 

Zij wisten niet hoe het had kunnen gebeuren. En snel gingen ze samen zoeken. Want hoe 

kan het gouden ei zou zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de struiken, stronken in alle 

holletjes, maar zelfs in de hoogste boom was het gouden ei niet te vinden. Wat moesten ze 

nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes hangen. Dit was wel het ergste wat de paashaas kon 

overkomen, en hij stond in het midden van de andere hazen en klaagde: "Ohhh... het 

gouden ei is weg wat moeten wij nu doen?" 

 

"Roekoe, roekoe," klonk het ineens boven hem in de bomen. Allen keken omhoog. Daar 

zagen zij een duifje boven in de takken: "Roekoe, roekoe" De paashaas vroeg waarom het 

duifje zo riep. Ze kwam naar beneden en ging voor de voeten van de paashaas zitten alle 

andere hazen in een kring eromheen. Ze vertelde dat zij wist waar het gouden ei was. 

Midden in de nacht was het gouden ei weggehaald uit de grot waar het bewaard werd. Wie 

het gedaan had wist het duifje niet precies, daar was het te donker voor geweest. Maar zij 

wist wel waar het ei gebleven was. Ze was er achter aangevlogen. Toen gingen ze allemaal 

achter het duifje aan. Ze moesten ver door het bos totdat ze bij een hele grote oude boom 

kwamen, van wel honderd jaar oud. 

 

Het duifje koerde en dat betekende dat dit de plek was waar het gouden ei was 

aangekomen. De paashaas ging een holletje in, dat tussen de wortels te zien was, en 

daaruit kwam een dwerg te voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg wat ze kwamen 

doen. De paashaas zei dat hier misschien het gouden ei verborgen was, en na lang wachten 
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zei de dwerg, dat hij inderdaad het gouden ei gestolen had. Hij wilde ook wel eens wat 

zonlicht zien, hij moest altijd maar onder de grond leven en werken. 

De paashaas vertelde de dwerg, dat zonlicht niet voor dwergen en kabouters is. Maar juist 

voor mensen en kinderen was het zonlicht erg belangrijk. De paashaas beloofde dat de 

dwerg een mandje vol met eieren zou krijgen met Pasen, maar dat hij het gouden ei mee 

moest nemen. 

 

De dwerg vond het niet leuk, maar hij gaf het gouden ei aan de paashaas. Zo vertrokken de 

hazen en zij zongen: "Wij hebben nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..." De paashaas 

kon gelukkig nog net op tijd het gouden ei verstoppen. En op Paasmorgen stond een mandje 

met eieren voor de boom van de dwerg te wachten 

 

Nu jij het verhaal gelezen hebt, kan jij het gouden ei in ons boekje vinden?  
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Leiding 

We hebben van elke leiding een foto geplaatst. Kan jij bij elke 

leiding de juiste naam schrijven? 

Kan jij ook raden wie van welke tak leiding is? Trek een cirkel in de 

juiste kleur rond elke foto. 

Namen leiding: Janne, Jan-Klaas, Nele, Mashe(Thomas), Axana, Luca, Willy(Bert), Tom, 

Emely, Brechje, Muco, Hanne, Hilde, Bie, Bosbok(Stijn), Hasse, Sien en Lien 

Kapoenen= Geel Welpen= Groen Givers= Blauw  Jins= Rood   
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Zoek de verschillen 
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Maak de tekening na 

Probeer het konijn na te tekenen.  
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Probeer de tulp na te tekenen.   
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Quiz 

Kan jij de quizvragen invullen? Bij elke vraag moet je één letter 

omcirkelen.  

 

Vraag 1: Op welke dag valt Pasen? 

A. Op maandag.  

B. Op zondag.  

C. Dat kan jaar tot jaar verschillen. 

 

Vraag 2: Wat is de betekenis van Pasen? 

A. De herrijzenis van Christus.  

B. Het laatste avondmaal.  

C. Het wegwassen van de zonden. 

 

Vraag 3: Wat wordt er meestal aan de kindjes uitgedeeld met Pasen. 

A. Snoepjes en taart.  

B. Chocolade paaseitjes en kippeneitjes.  

C. Een cadeautje. 

 

Vraag 4: Met Pasen zoeken de kinderen eitjes. Eieren worden meestal per dozijn 

verkocht. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? 

A. 4.  

B. 6.  

C. 12. 

 

Vraag 5: Niet alleen eieren maar ook kuikentjes zijn het symbool van Pasen. Hoelang 

zit een kip op een ei voordat er een kuikentje uitkomt? 

A. 1 dag.  

B. 12 dagen.  

C. 21 dagen. 

 

Vraag 6: We spreken over een paashaas en geen konijn. Wat is het verschil tussen 

een haas en een konijn? 

A. Een haas heeft langere oren dan een konijn.  

B. Een haas heeft kortere poten dan een konijn.  

C. Een haas is de mannelijke vorm van een konijn. 

 

Vraag 7: De paasklokken brengen de eieren. Waar gaan de paasklokken deze eieren 

halen? 

A. Beieren.  

B. Rome.  

C. Parijs. 
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Vraag 8: Paaseieren zijn gemaakt van chocolade, en dat is een typisch Belgisch 

product. Welke chocoladeproducent is NIET Belgisch? 

A. Callebaut.  

B. Cote d’or.  

C. Toblerone. 

 

Vraag 9: Hoeveel A’s zitten er in het woord ‘paashaas’? 

A. 2.  

B. 3.  

C. 4. 

 

Vraag 10: Pasen valt nooit op dezelfde datum. Wanneer kan het ten vroegste en ten 

laatste Pasen zijn? 

A. Ten vroegste 30 januari en ten laatste op 30 mei.  

B. Ten vroegste 22 maart en ten laatste op 25 april.  

C. Pasen valt altijd op dezelfde datum. 

 

Vraag 11: Waar bijten 76% van de mensen eerst een stuk af als ze een chocolade 

paashaas opeten? 

A. Aan de oren.  

B. Aan de poten.  

C. Gewoon in’t midden. 

 

Vraag 12: Hoe heten de bloemen die rond Pasen altijd bloeien? 

A. Rozen.  

B. Narcissen.  

C. Gerbera’s. 

 

Vraag 13: Hoe geraken kuikentjes uit het ei? 

A. Ze stampen met hun pootjes.  

B. Het ei barst automatisch als de tijd rijp is.  

C. Ze hebben een speciale ‘tand’ om de schaal stuk te maken. Die tand valt na de geboorte 

direct af. 

 

Vraag 14: Kan je aan de oorlel van een kip zien welke kleur eieren ze legt? 

A. Ja, een witte oorlel geeft witte eieren, een rode oorlel geeft bruine eieren.  

B. Neen.  

C. Neen dat hangt van de kleur van de kip af. 
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Kleurplaten 

Probeer de 12 eieren tussen de kuikens te zoeken. Geef ze allemaal 

een eigen kleurtje. Heb je alle eieren gevonden? Dan kan je de 

kuikens ook nog inkleuren.  
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Iedere kip moet 5 kuikens hebben. Tel de kuikens en teken er 

eventueel kuikens bij. Nadien kan je de prent inkleuren.  
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Volg de stippellijnen. Als je alle lijnen overtrokken hebt, mag je de 

tekening inkleuren.   
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Welke doppen horen op welk ei? Geef de doppen die bij elkaar 

horen dezelfde kleur. Kleur nadien de hele tekening verder in.   
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Kijk goed naar Koko, de grote kip in het midden. Kleur nu de 

tekening volgens de richtlijnen in.  

Kippen boven Koko kleur je bruin. 

Kippen naast Koko kleur je zwart. 

Kippen onder Koko kleur je oranje. 

De kuikentjes kleur je geel.  
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Koken 

Gevuld kuikentje 

Benodigdheden: 

● Eén eitje 

● Halve lepel mayonaise 

● Kruiden: peper en zout 

● Halve wortel 

● Vork 

 

Stappenplan: 

1. Kook het ei 12 min en koel af in koud water. 

2. Pel het ei. 

3. Snijd de top van het ei eraf. 

4. Haal het eigeel er uit. 

5. Plet het eigeel met een vork. 

6. Doe de mayonaise en de kruiden er onder. 

7. Roer dit onder elkaar. 

8. Doe het eigeel terug in het eitje en zet het hoedje er op. 

9. Pak de wortel en snijd deze in plakjes. 

10. Snijd daar uit 2 rondjes voor de ogen en 3 driehoekjes voor voeten en mond. 

11. Doe ze op het eitje. 

12. Ziezo nu heb je een gevuld kuikentje. 

Laat het smaken! 
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Tekenen 

Krak! Het kippenei is uitgebroed. Welk kuikentje komt uit het ei? 

Dat mag jij tekenen.  

Bedenk ook een naam voor het kuikentje en stempel, schilder of 

schrijf het hieronder.   
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Woordraadsels 

Woordpuzzel 

Alle woorden staan horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in 

de puzzel. Streep de gevonden woorden door en maak met de 

overgebleven letters het puzzelwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden: 
avondmaal  goede vrydag  lam   verf 

chocolade  haas   lente   versiering 

eierdop  kruis   mandje  paastak 

eieren   kuikens  paasei   penseel 

paaskonyn  paasontbyt 

 

Puzzelwoord: 
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Rebussen 

Kan jij de rebussen oplossen?  

_ _     _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

 

 

_ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _    

_ _  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  
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Paaslied 

Zing mee met dit leuke paasliedje!  

(https://www.youtube.com/watch?v=YDi4GTwxr60&fbclid=IwAR2fVBpfwSN61iCEmI7AMfGr

C9OUGWXcfK_-SGrIvpJCZY0jLBJFHRmqgOk) 

Ei ei 

Als ik door het bos loop, kijk ik altijd om me heen.  

Ik ben op zoek naar eieren, maar ik zie er geen één.  

Ze zijn wel goed verstopt. Seg hé kijk eens, wat ligt daar?  

Een grote mand vol eieren, genoeg voor een heel jaar.  

 

Ja, wij gaan lekker smullen.  

Oh, wat smaken ze weer goed.  

Precies zoals een lekker eitje smaken moet.  

 

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een eitje voor jou en mij.  

 

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een eitje voor jou en mij. 

 

Eieren kan je schilderen in rood, bruin, geel of groen.  

Dat is lachen joh, hartstikke leuk. Dat moet je echt eens doen  

En chocolade eitjes die smaken toch zo goed.  

Ik kan ze wel blijven eten. Ze zijn zo lekker zoet.  

 

Ja, wij gaan lekker smullen.  

Oh, wat smaken ze weer goed.  

Precies zoals een lekker eitje smaken moet.  

 

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een eitje voor jou en mij.  

https://www.youtube.com/watch?v=YDi4GTwxr60&fbclid=IwAR2fVBpfwSN61iCEmI7AMfGrC9OUGWXcfK_-SGrIvpJCZY0jLBJFHRmqgOk
https://www.youtube.com/watch?v=YDi4GTwxr60&fbclid=IwAR2fVBpfwSN61iCEmI7AMfGrC9OUGWXcfK_-SGrIvpJCZY0jLBJFHRmqgOk
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Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een eitje voor jou en mij. 

 

Eitje hier, eitje daar. 

Lekker smullen met elkaar.  

Eitje hier, eitje daar.  

Wij gaan lekker smullen met elkaar.  

 

Mmmm… lekker smullen. 

 

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een eitje voor jou en mij.  

 

Ei ei (ei ei)  

Ei ei (ei ei)  

Een paasei hoort erbij.  
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Paasdans 

Natuurlijk mogen we onze super coole paasdans ook 

niet vergeten.  

Wie van jullie eet er graag veel chocolade?  

Als je veel chocolade wil eten, moet je natuurlijk 

eerst deze chocoladedans doen!  

Doen jullie mee? 

(https://youtu.be/R7HGlLtWEf4) 

 

 

 

 
  

https://youtu.be/R7HGlLtWEf4
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Opdrachtjes 

Kan jij al de opdrachten tot een goed einde brengen? Succes! 

1. We hebben in dit boekje paashazen verstopt. Kan jij vinden hoeveel dit er 

zijn? Een voorbeeld van de paashaas dat we verstopt hebben vind je 

hiernaast.  

 

2. Verkleed je in iets dat met Pasen te maken heeft en neem hier een 

foto van. Stuur deze foto via mail naar ons door.  

 

3. Schrijf een gedicht voor de leiding en stuur dit via mail door. 

 

4. Maak een tekening voor je mama, papa, buur, oma, opa, postbode, … 

 

5. Maak een bootje uit papier en zie hoe lang het kan drijven op water. 

 

6. Help je ouders met een taakje te doen. 

 

7. Bel naar een familielid om te vragen hoe het gaat. 

 

8. Speel een spelletje buiten. Als je geen spelletje weet kan je verschillende 

vogels zoeken. 

 

9. Heb je het gouden ei al gevonden in het boekje? De opdracht staat op pagina 

21 van dit boekje. Hiernaast vind je een voorbeeld van het ei dat je moet 

zoeken. 

 

10. Maak een portret van je lievelings leiding en stuur deze tekening door via mail. 

 

11. Zoek 20 insecten in je tuin. 

 

 

 

 


