
De paashaas

en het gouden ei



Deze zoek- en doetocht is speciaal ontworpen voor gezinnen met 
kinderen.  Kinderen die kunnen lezen zullen alle vragen en 
opdrachten kunnen oplossen.  Kleinere kinderen zullen zeker ook 
veel plezier beleven aan deze wandeltocht vol spannende verhalen 
en fijne opdrachten.  Speciaal voor de hele kleintjes hebben we een
Paashaas-kaart ontworpen zodat ook zij mee kunnen rondkijken en 
afvinken als ze iets gevonden/gezien hebben. 

Tijdens de tocht zijn er vragen, opdrachten om de 
tocht nog boeiender te maken voor kids.  Als je de 
opdracht hebt volbracht, kan je dit op de bijgevoegde
Doe-kaart afvinken...(mama's/papa's bepalen of de 
taak goed gedaan is) 

Alle onderlijnde cursieve zinnen       
hieronder vormen een kant- en klare 
verhaal om aan de kinderen voor te 
lezen als leidraad doorheen de        
wandeling.

De tocht brengt je door het centrum van 
Stekene met vertrekpunt aan het Zomerhuis. 

Het verhaal kan heel spannend of iets minder verteld worden, 
naargelang de leeftijd van de kids.  Mama, papa, oma, opa, grote 
broer of grote zus beleven zo samen met de kleine speurders een 
onvergetelijk avontuur. 

Ter info: 
het verhaal baseert zich niet op historische correcte feiten...
maar toch... 
Geniet ervan !

Foto's en reacties zijn altijd welkom op onze facebookpagina ! 



We starten onze zoektocht aan het Zomerhuis, Brugstraat 33.  Er is 
parkeermogelijkheid aan het zomerhuis of in de Brugstraat. 

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.

Paashazen huppelen graag door het groene gras... Kan jij dit ook ?
Huppel een minuutje op de trampolines (3 kleine rondjes) in de speeltuin van
het zomerhuis..... Klaar ?  Dan mag je de paashaas aanvinken op 
je Doe-kaart.  

We verlaten het zomerhuis en gaan richting 'Spoorwegzate'.  Op de 
spoorwegzate gaan we links richting Bormte.  

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...  "

Veel vogels houden ervan om in de bomen en struiken te zitten. Zoek een 
rustig plekje op en ga een tijdje zitten. Hoor je vogels, kruis dan de struiken 
aan op je Doe-kaart.  

We steken over aan de Bormte(straat) en slaan rechts af richting Kastelenhof
Rechtover het Kastelenhof slaan we links af de Steenovenstraat in 

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.

Zorg voor een glimlach op het gelaat van medemensen.  Zeg tegen mensen 
die je tegenkomt, goeie dag, goeie morgen, … zo breng je de zon in hun hart
en mag je de zon aanvinken op je Doe-kaart.  



We slaan links af de Cedronbeekstraat in en wandelen door tot aan het 
fietspad van de Spoorwegwegel (eerste afslag links)

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.

We wandelen tot aan het station als volgt: 4 grote stappen vooruit, 1 stap 
achteruit.  Ben je tot aan het station geraakt, dan mag je de hulphaasjes 
aanvinken op je Doe-kaart.  

 We wandelen voorbij het station op het fietspad en volgen het fietspad langs 
de atletiekpiste richting Stekene Centrum. 

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? 

Als je onderweg goed rondkijkt, vind je speeltuigen die op een eitje lijken.  
Gevonden ?  Ga maar eens een kijkje nemen... Je mag op je Doe-kaart het 
paasei aanvinken ! 

Aan het einde van het fiets/wandelpad komen we aan de fontein (soms staat 
ze droog).  We steken over en wandelen over de markt naar de achterkant 
van de Kerk en wandelen daar het Park van Stekene in voorbij het 
snoezelhof richting Frans Van Brusselstraat.

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?"

Speel schaduwtikkertje : schaduwtikkertje werkt bijna hetzelfde als gewoon 
tikkertje. Het enige verschil is dat je niet op elkaar schouder of arm tikt maar 
je stapt met je voet op elkaars schaduw. Je mag het triestige gezichtje 
aanvinken op je Doe-kaart.



We wandelen juist voorbij de gebouwen van het OCMW en nemen de weg 
tussen woonzorgcentrum Zoetenaard en de gebouwen van het OCMW 
richting Kerkstraat. 

“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.

Je bent vast al dieren tegengekomen op je wandeling, kan je er 5 
opnoemen ?  Gelukt ? Dan mag je de duif aanvinken op je Doe-kaart.  

We slaan in de Kerkstraat aangekomen links af, richting markt.  We nemen 
de eerste straat rechts de Sparrenhofdreef.

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.

Loop als een treintje voorbij het zorgcentrum 'Vlashof' en zwaai naar de 
mensen vanuit je trein... zwaaien ze terug ?  Gooi dan een zoen... en vink de
boom aanvinken op je Doe-kaart.  

We volgen de Sparrenhofdreef richting Molenbergstraat.  Echter vlak voor de
Molenbergstraat slaan we links af de Bockedreef in. 

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.

Er staat een jaartal op een gevel van het opvallende huis in de Bockedreef
Tel alle cijfers op... Tel de letters van het woord 'Pasen' … kom je even veel 
uit, dan mag je de kabouter aanvinken op je Doe-kaart.  



We wandelen verder en komen uit in de Dorpsstraat (rechtover Bakkerij 
Arto).  We slaan dan links af. 

De paashaas zei dat hier misschien het gouden ei verborgen was, en 
na lang wachten 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.

Hinkel tot aan het zebrapad (op het voetpad natuurlijk en voorzichtig voor de
 medemensen)... vol gehouden tot aan het zebrapad?  Proficiat... als beloning

vink je de wolk aan op je Doe-kaart want achter de wolken schijnt de zon... 

We wandelen tot aan de Standaard Boekhandel.  Daar steken we over.  We 
vervolgen onze weg door de “lange” Burgemeester Dr Eugeen 
Roggemanlaan (nieuwe wijk naast Bond Moyson) tot we terug in de Bormte 
uitkomen.

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.

Lachen is heel gezond... Vertel daarom een mopje... Gelachen ? 
Dan mag je het mandje aanvinken op je Doe-kaart.  

In de Bormte aangekomen gaan we naar links en nemen dan de eerste weg 
rechts richting Zomerhuis waar onze tocht begon. 

De dwerg vond het niet leuk, maat 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. 

Bomen kan je herkennen aan de blaadjes, maar nu hebben ze er nog geen/ 
niet veel. Dan kan je de boom herkennen aan de bast om de stam. Zoek 2 
verschillende bomen. Voel eens aan de bast. Hoe voelt dat? Voelen de 
bomen verschillend? Na het knuffelen van de bomen, mag je het Gouden ei 
aanvinken op je Doe-kaart.  

Hopelijk vonden jullie het een fijne zoektocht.  Bedankt om mee te doen ! 

Is jullie Doe-kaart en/of je Paashaas-kaart volledig afgevinkt? 
Schrijf dan je naam en je adres op de kaart.
Steek ze in de brievenbus van Els D'Eer, Frans Van Brusselstraat 62, 9190 
Stekene of mail ze door naar jongegezinnen.stekene@gmail.com 
en... je ontvangt een leuke gadget van ons ...

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


DOE kaart
Naam:
Adres:
Lid: Ja – Neen 

Struiken zon

Kabouter Boom

Hulphaasjes Triestig snoetje

Duif Mandje

Paashaas Paasei 

Wolk Gouden ei 



Paashaas-kaart
Naam:
Adres:
Lid: Ja – Neen 

Rode auto Fietser Loper vrachtwagen

(Paas)ei Duif/Vogel Hond Poes

Wegwijzer Bloemen Boom Struiken 


